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Zagadki znad Wisły- zapraszamy was do rozwiązania zagadek  

dotyczących miast, które Wisła mija podczas swojej długiej drogi z gór 

do morza. Spróbujcie je odgadnąć. Każda odpowiedź rymuje się 

z treścią wiersza. Następnie postarajcie się wspólnie z rodzicami  

odszukać i wskazać te miasta na mapie. 

Zagadka pierwsza 

Popłyniemy Wisłą Razem 

z rybitwami, Zobaczymy miasta, Co 

leżą przed nami. Już zakręca rzeka I 

czule oplata Miasto, co pamięta 

Dawne dni i lata. 

Bogactwo i chwałę, Mężnych królów 

wielu, Którzy tu rządzili Na polskim 

Wawelu. Każde dziecko teraz Na 

pewno odpowie, Gdzie jest zamek 

Wawel? No, proszę? W (Krakowie). 
 

Zagadka druga 

Na brzegu Syrenka, Miasta swego 

broni. Tarczą się osłania I miecz 

trzyma w dłoni. Dalej – Stare Miasto 

– Barwne kamieniczki. Zbiegają ku 

Wiśle Wąziutkie uliczki 

Zamek, a przed zamkiem Na szczycie 

kolumny Stoi sam król Zygmunt Z 

miasta swego dumny. Więc jakie to 

miasto, Gdzie wciąż mieszka sława? 

To stolica Polski, A zwie się 

(Warszawa). 
 

Zagadka trzecia 

Teraz popłyniemy Do miasta 

pierników, Sporo się dowiemy Tu 

o Koperniku. Kiedy wyruszymy 

Ulicami miasta, Pomnik astronoma 

Przed nami wyrasta 

To jego nauka Sprawiła, że może 

Teraz kosmonauta W gwiezdne 

mknąć przestworze. Pierniki tu lepsze 

Niż piecze babunia. Gdzie 

dopłynęliśmy? Do miasta (Torunia). 
 

Zagadka czwarta 

Płyńże, miła Wisło, Płyń, Wisło 

szeroka! Wtem, słońce zabłysło – 

Przed nami zatoka! 

Wisła z sinym morzem Zostać 

zapragnęła I o rannej zorzy Do morza 

wpłynęła. 

Patrzy na ich przyjaźń Neptun i po 

pańsku Informuje Wisłę, Że jest 

wreszcie w (Gdańsku). 
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W Krakowie, które dawno temu było stolicą Polski, pod wzgórzem wawelskim, 

mieszkał kiedyś groźny smok. Znasz opowieść o tym smoku? Czy wiesz, jak go 

dziś nazywamy? Narysuj tego smoka i wpisz jego imię w liniach pod obrazkami. 

Pamiętaj imiona piszemy z wielkich liter. 
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„J jak jama” 

jama 

 
Spróbujcie podzielić  wyraz  jama na sylaby, a później na 

głoski. Jakie znacie inne słowa rozpoczynające się na głoskę „”j””?   
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