
Zagadki i quizy 

przyrodnicze 

 

Zagadki: 

1. Żółte i gorące, 

na błękitnym niebie. 

Ogrzewa Ziemię, 

zwierzęta i ciebie. 

 

2. Gdy się pokaże wysoko na 

niebie, 

Pora spania niebawem 

przyjdzie do ciebie. 

Jest srebrzysty i lekko świeci, 

Lubią go dorośli oraz lubią 

dzieci. 

 

3. Czujemy go na twarzy, 

włosy nam rozwiewa. 

Jest niezbędny dla żeglarzy, 

głośno szumi w drzewach. 

 

4. Deszcz ze słońcem 

razem utkali, 

wiszący na niebie 

kolorowy szalik. 

 

5. Wszyscy mówimy, 

że biała jak mleko. 

Przez nią nie widzimy, 

tego co daleko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Brązowe czapeczki 

rosną w leśnym runie. 

Spytaj mamę czy są dobre, 

Nim je do koszyka wsuniesz. 

 

7. Rośnie w lesie lub przy 

drodze, 

ma koronę oraz pień. 

Mogą na nim mieszkać ptaki, 

ludziom daje miły cień. 

 

8. Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. 

 

9. Jest zielona i najczęściej ma 

listki trzy. 

Na pewno znasz ją i Ty! 

Czasami można ją znaleźć z 

czterema listkami. 

Przyniesie Ci wówczas 

szczęście, mówiąc tak między 

nami. 

 

 

10. Lubimy ją wszyscy 

za ładną pogodę, 

co po długiej zimie 

ożywia przyrodę. 

 



11. Wysyłają ją do nieba, 

po kawałek chleba. 

 

12. Wiosną słyszysz jej kukanie. 

Je gąsienice na śniadanie. 

 

13. Sosnowy, dębowy, 

stary lub młody 

rosną w nim grzyby, 

rosną jagody. 

 

14. Służy do picia, 

służy do mycia, 

bez niej na Ziemi 

nie byłoby życia. 

 

15. Co za oknem za harmider, 

co za hałas taki? 

Do domków na drzewach 

powróciły … . 

 

16. Nie las, nie park, 

chociaż się zieleni, 

smaczne tam owoce 

znajdziesz w jesieni. 

 

17. Zawsze jest nad nami. 

To płacze czasami, 

to śmieje się słońcem, 

albo gwiazd tysiącem. 

 

18. Drobne ziarenka 

pełno ich na plaży 

by usypać z nich zamek 

każde dziecko marzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz przyrodniczy 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,76a

bc-quiz_przyrodniczy.html 

 

Chętnych zapraszamy na strony: 

o Quiz – przyroda 

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/prz

yroda/przyroda.html 

o Wiosenne kwiaty 

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/prz

yroda/przyroda.html 

o Krótkie zagadki o przyrodzie 

https://miastodzieci.pl/zagadki/krot

kie-zagadki-o-przyrodzie/ 

 

Zapraszamy!   

 

 

 

 

Odpowiedzi:  

słońce, księżyc, wiatr, tęcza, mgła, 

grzyby, drzewo, kwiatki, koniczyna, 

wiosna, biedronka, kukułka, las, woda, 

ptaki, sad,niebo, piasek 
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