
 
PORY ROKU, POGODA  
Dopasuj zagadkę do odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

1. Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,  

 A tę porę zwiemy ....... .  

 W marcu się zaczyna. 

 Gdy się kończy zima, 

 Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem 

 Z pąkiem kwiatów, z ptaków śpiewem.  

 Nadchodzi po zimie. 

 Znasz dobrze jej imię. 

 Kroczy w kwiatów pąkach 

 I w promieniach słonka. 

 

2. Czy wiesz jaka to pora roku zwie się pośród  

ludzi,  

 gdy słonko późno spać idzie a wcześnie się 

budzi?  

 Słońce piecze, lipa w kwiecie, 

 Dojrzewa śliwa, kiedy to bywa?  

 Gdy imię Tola podzielisz na połowę, 

 a potem przestawisz sylaby,  

wnet uzyskasz czas laby.  

 

3. O północy żegnamy, 

po północy witamy.  

 

4. Często w nim bywają jeszcze mrozy 

trzaskające.  

 Za to jest w calutkim roku, najkrótszym 

miesiącem.  

 Każdy na pewno odpowie mi, 

 który to miesiąc ma najmniej dni?  

 

5. Chociaż to miesiąc długi,  

 to najkrócej się nazywa.  

 I co roku tym się chlubi,  

 że zielenią świat okrywa.  

 W jakim mieście żył kiedyś smok, zwany Wawelskim? 

 

6. Choinkę przynoszę, więc lubią mnie ludzie.  

Na wigilię proszę, nazywam się ............ .  

 



7. Złota, cieplana kula  

ciepłem świat otula.  

 

8. Kiedy przedwiośnie – ku ziemi rośnie. 

Gdy słonko grzeje – kap... kap... łzy leje!  

 

9. Raz – litera w abecadle, 

 dwa – drzewa pachnące. 

 Całość zawsze bywa w lecie 

 i trwa dwa miesiące.  

 

10. Śnieg spadł i unosił się. 

 Unosił się i wirował. 

 To rozszalała się ....... .  

 

11. Co to za okienko 

 w dużej szybie szklanej  

 przez ludzi zrobione, 

 przez mróz zamykane?  

 

12. Co to jest? Odgadnij! Leci tylko w dół 

 Jest tylko na dworze. Suchy być nie może.  

 Co to za ogrodnik? Konewki nie miewa, 

 A podlewa kwiaty, warzywa i drzewa.  

 

  

 

 

A. MAJ 

B. WAKACJE 

C. ZAMIEĆ 

D. NOWY ROK 

E. WIOSNA  

F. DESZCZ 

G. LUTY  

H. LATO  

I. SŁOŃCE  

J. PRZERĘBLA 

K. GRUDZIEŃ 

L. SOPEL 
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