
Baśniowe zagadki 

dla młodszych dzieci ( od przedszkola do klasy III)

Aby je rozwiązać należy znać następujące baśnie: Księżniczka na ziarnku grochu, Królowa 
Śniegu, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Śnieżka.

ZADANIE 1

Odgadnij zagadki.

1. To jest królowa w lodowym dworze, 
zamrozić serce każdemu może. 

2. Wybiegając z balu, pantofelek zgubiła, 
lecz dzięki temu księcia poślubiła. 

3. U nich w domku Śnieżka zamieszkała, 
ich ulubioną przyjaciółką została. 

4. Księżniczka na nim całą noc leżała 
i rano bardzo niewyspana wstała. 

5. Jakiego koloru kapturek nosiła
dziewczynka, która z babcią w brzuchu wilka była? 

ZADANIE 2
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

1. Kogo szedł odwiedzić Czerwony Kapturek? 
2. Jak miała na imię przyjaciółka Kaja? 
3. Kto zamieszkał w chatce krasnoludków?  
4. Warzywo, z którego Wróżka wyczarowała karocę dla Kopciuszka. 
5. Pojazd, którym jeździła Królowa Śniegu. 
6. Mebel, na którym położono materace i poduchy dla księżniczki. 



ZADANIE 3
Co pasuje do danego bohatera baśni. Dopasuj  postaci do przedmiotów:

1. Czerwony Kapturek a. zatrute jabłko

2. Śnieżka b. ziarnko grochu

3. Królowa Śniegu c. koszyk z lekarstwami

4. Księżniczka, którą coś uwierało podczas snu d. lodowy tron

5. Kopciuszek e. pantofelek

ZADANIE 4.

Którego bohatera opisuje cytat?

1. „Była piękna i zgrabna, ale cała z lodu, z olśniewającego, błyszczącego lodu, a jednak żyła:
oczy patrzały jak dwie jasne gwiazdy, ale nie było w nich spokoju ani wytchnienia”.

2. „Codziennie  rano  brała  swe  złote  zwierciadełko  i  pytała:  Lustereczko  moje,  pytam cię
codziennie, czy jest ktoś na świecie piękniejszy ode mnie?”

3. „Pamiętaj, że z balu masz do domu wrócić przed północą najpóźniej, bo czary wówczas
stracą moc i obdarta i brudna ukazałabyś się wszystkim na sali”.

4. „Smaczny to dla mnie kąsek z tej małej, lepszy jeszcze niż stara babcia. Muszę się wziąć
mądrze do rzeczy, by mi obydwie wpadły w zęby”.

5. „Aż  pewnego  wieczora  rozszalała  się  burza.  Błyskało  się  i  grzmiało,  a  deszcz  lał  się
strumieniami. Nagle ktoś zastukał do bram miasta. Gdy je otworzono, oczom zdumionych
mieszkańców  ukazała  się  młoda  dziewczyna.  Jak  ona  wyglądała!  Woda  ściekała  z  jej
włosów i sukni, lała się do trzewików i wytryskiwała z ich końców w górę”. 

Odpowiedzi  można  przesyłać  na  adres  barbaraszewczyk@interia.pl lub  za  pomocą  dziennika
elektronicznego (adresat Barbara Szewczyk,  temat Baśniowe zagadki). Nagrody zostaną rozdane
dzieciom po powrocie do szkoły. 
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