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w Zalasewie proponuje

zgadywanki dla 7-latków
Zagadki

S

prawdź swoją wiedzę…

1.

Kwadratowa, kolorowa
albo biała bywa.
W kieszeni ją nosisz,
często ją używasz.
2.
Używasz go często,
wieczorem i rano.
Przypomina przedmiot,
którym grabią siano.
3.
Schowała się w tubie,
używać jej lubię,
a i mała szczotka
chętnie się z nią spotka.
4.
Czeka w Twej łazience,
w kostce albo w płynie.
Posmaruj nim ręce,
a brud zaraz zginie.
5.
Do suchej nitki

moknie nieraz,
gdy po kąpieli
nim się wycierasz.
6.
Długa i wąska z krótkimi włoskami.
Wesoło pląsa pomiędzy zębami.
7.
Ma dużo zębów
choć nic nie jada.
Trzymany w ręku,
włosy nam układa.
8.
Przyjemnie pachnie,
ładnie się pieni,
a brudne ręce
w czyste zamieni.
9.
Pieni się płyn z butelki.
Zamienia się w bąbelki.
Nieraz głowę Ci zmywa.
Czy wiesz jak się nazywa?
10.
O czym myślę - co to jest?
Pachnie pięknie i ty też.
Lecz nim użyjesz tego
- najpierw umyj się kolego!
11.
Chociaż mam zęby,
to nic nie jadam,
tylko splątane
włosy układam.
12.
By wyglądać schludnie,
używasz go co dzień,
ono bardzo chudnie,
w końcu - znika w wodzie.

13.
Mydła i wody pilnie unika.
Jak takiego nazwać chłopczyka?

Odpowiedzi
1. Chusteczka
2. Grzebień
3. Pasta do zębów
4. Mydło
5. Ręcznik
6. Szczoteczka do zębów
7. Grzebień
8. Mydło
9. Szampon
10. Dezodorant
11. Grzebień
12. Mydło
13. Brudas

Zagadki
1.
Wesoły dzwoneczek
i sznur saneczek.
2.
Co brzmi w trzcinie
w Szczebrzeszynie?
3.
Ze smakiem będzie,
chrupał żołędzie.
4.
Po stawie pływają,
śnieżnobiałe pióra mają.

5.
Taterniczka doskonała,
świetnie wspina się po skałach
6.
Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo "pan" w nazwie
ukrywa?
7.
Fala wiślana
pluskiem ją sławi.
Tarczą i mieczem
broni Warszawy.
8.
Mam kapelusik

nie do kłaniania,
mam zgrabną nóżkę
nie do skakania.
9.
Śpiewa, mówi i gra,
każdy w domu je ma.
10.
Chociaż ma pancerz,
to nie wojuje.
Na czterech nogach,
wolno spaceruje
11.
W jednym pudełku
mieszka ich wiele.

A do tych krążków
śpieszy pędzelek.
12.
Oto domek Eskimosa,
biały domek z lodu.
Choć w dotyku zimny,
to nie wpuszcza chłodu!
13.
Te owoce - jesienią,
latem ani wiosną,
o żadnej porze, na wierzbie
- nie mogą rosnąć.

Odpowiedzi
1. Kulig
2. Chrząszcz
3. Dzik
4. Łabędzie
5. Kozica
6. Tulipan
7. Warszawska Syrenka
8. Grzyb
9. Radio
10. Żółw
11. Farba
12. Igloo
13. Gruszka
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