
BORSUK 

Lubi jagody i żołędzie, 

 więc sadełko sobie przędzie 

 W czasie zimowej pory 

 chowa się do swej nory. 

 Jego czarno-biała głowa 

 w lesie dobrze się chowa.  

 

   

 

   

SARENKA 

Jestem zgrabna i płochliwa 

 Jadam trawkę, liście zrywam. 

 Sierśd mam płową, łatkę białą, 

 A poroże raczej małe. 

 Jestem zwinna jak panienka. 

 Kto ja jestem? No? ......  

 

DZIK 

Ryję ziemię mymi kłami - 

 - nazywają je szablami. 

 Dzieci mam w prześliczne paski. 

 Bardzo kocham te bobaski. 

 Kto chce krzywdę im uczynid 

 pozna zemstę dzikiej świni. 

 Niech na drzewo zmyka w mig, 

 Wtedy jestem straszny ....  

 

   

WILK 

Jestem zawsze bardzo głodny 

 Mam wilczy apetyt 

 Złą sławą wśród ludzi 

 Cieszę się niestety 

 Smutno mi, że nawet w bajkach 

 Nie lubi mnie nikt 

 A ja jestem przodkiem pieska 

 Nazywam się ....  

 

JEŻ 

Idę sobie leśną drogą 

 Czasem gniewnie tupnę nogą 

 Kolce mam i wzdłuż i wszerz 

 Kto ja jestem? Właśnie ..... 



  

WIEWIÓRKA 

Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę 

 Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę 

 Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę 

 Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. 

 

Ma długie uszy,  

bardzo zwinnie skacze.  

Zmyka wiec przez pola,  

gdy psa zobaczy. ... 

( zając) 

 

Zęby z jadem mam nie od parady. Niech nikt nie szuka ze mną zwady, nie krzywdzę tego, kto mnie 

omija, zgadnij- kto ja jestem? ...  

( żmija) 

 

Przybył z ciepłych krajów 

W czerwonych trzewikach 

Gdy go ujrzy żabka 

Do wody umyka. ... 

 

Ten ptak nie ma czasu śpiewad, bo czas spędza lecząc drzewa. I by zwalczad drzew chorobę, musi w 

drzewa stukad dziobem. ... 

 

Zbudowałam gniazdko 

W stajni przy pułapie. 

Uciekajcie muszki 

Bo was w locie złapię. 

Pomyśl Jasiu chwilę. 

Tylko nie marszcz czółka. 

Jak się nazywam? 

A Jaś rzekł : ...  

(jaskółka) 

 

Śpiewa wysoko  

piosenki do słonka. 

Głos ma podobny  

do drżenia dzwonka. ...  

(skowronek) 

 

Mądre oczy, duża głowa w nocy łowi w dzieo się chowa. 

Zgadniesz po tych paru słowach, 

że ten ptak to ... 

(sowa) 



Kukułka  

 Słychad ją wokoło 

 wśród sosen i buków, 

 jak woła wesoło: 

 kuku, kuku, kuku! 

 

Ta ryba zupełnie jak wąż się wije 
swym kształtem też całkiem przypomina żmiję – węgorz 
 
To zwierzę chodzi czasem tak 
do tyłu czyli całkiem wspak 
lecz go nie próbuj raczej schwytad 
po to ma szczypce żeby szczypad – rak 
 
  
 

 


