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SŁOWO WSTĘPNE.
Ponieważ w naszej literaturze pedagogicznej
nie m am y żadnych prac, związanych z kw estją zaga
d e k w nauce szkolnej, przeto, chcąc zrobić początek
w tym kierunku, ośmielam się przed zbiorem zagadek
um ieścić w łasne uwagi m etodyczne, drukowane ju ż
zresztą w „Życiu Szko ln em ” w latach 1930 (Z eszyt
8—P) i 1932 (Z e szy t 11), obecnie za ś tylko nieco
zm ienione.
W zw iązku z sam em i zagadkam i, starałem się je
dostosow ać do poziom u dziecka, jego zainteresowań;
w treści zagadek uwzględniłem , ja k m i się wydaje,
różne okoliczności pracy szkolnej, szczególniej w pierw
s z e j i drugiej klasie.
AU TOR.
Łom ża, dnia 1 lipca 1933 r.

Uwagi metodyczne.
W obecnym programie szkolnym dla pierwszej
klasy jednym z punktów ćwiczeń w mówieniu jest
zgadyw anie zagadek. Stwierdzić wogóle należy, że
zagadki są mile widziane przez wszystkie dzieci.
Zaledwie nauczyciel zacznie mówić zagadką, a już
młode audytorjum milknie, w słuch i wzrok się
zamienia, bo to przecież chodzi nie o byle co,
ale o trafne i szybkie rozwiązanie zagadki. Każde
dziecko uważa za punkt honoru rozwiązać ją przed
innemi. Myśli, które tak zawsze tłuką się w mło
dych głowach, skupiają się. Cała świadomość n a 
stawia się w jednym kierunku. J a k a to praca wre
wtedy w młodych głowach? Ile pomysłów do wy
boru? J a k a tam gimnastyka umysłowa? Dziecko
musi się samo łamać z trudnościami, porównywa
rozmaite rodzaje podobieństwa i praw do po d ob ień 
stwa, a to „wgłębianie się mocno rozbudza żywio
łową czynność umysłu, tę jedyną, która prawdziwie

rozwija zdolność myślenia”. Nie dziwi nas zatem,
że w książkach do nauki języka polskiego dla dzieci
oraz pisemkach dziecięcych spotykamy tak często
zagadki. W ostatnich czasach nawet program M. W.
R. i O. P. je usankcjonował. Zagadki nietylko do
starczają materjału do myślenia, do tej jedynej
pracy, w której nikt nas nie może wyręczyć, ale
przyśpieszają szybkie owładnięcie naturalnej logiki.
Prócz wartości wspomnianych, zagadki posia
dają jeszcze jeden walor: są ogólnokształcące. Treść
zagadek, która wkracza w różne dziedziny wiedzy,
rozszerza zakres pojęciowy dzieci, uczy je. Ta stro
na zagadek narzuca nam pewne uwagi. Aby coś
działało kształcąco, nie może być pojęciowo dale
kie. Zatem przy dawaniu zagadek trzeba baczyć
na ich treść, która winna odpowiadać umyslowości
dziecka i jego zainteresowaniu.
Dalsze trudności, jakie dzieci mogą
przy rozwiązywaniu zagadek, związane są
pami. (Należałoby zatem zapoznać dzieci
zagadek).
Wśród zagadek rozróżnićby można
jące rodzaje:

napotkać
z ich ty
z typami
na s tę pu 

1. Zagadki, w których wykrycie objektu zależy
od zestawienia jego cech zasadniczych.
2.
3.
4.
5.
6.

Zagadki t. zw. logogryfy (głosówki).
Zagadki homonimiczne.
Zagadki sugestyjne.
Zagadki-szarady.
Zagadki-rebusy.

W celu łatwiejszego zorjentowania się, poświę
cimy kilka słów każ dem u z tych typów. I tak: Za
gadki pierwszego typu zawierają kilka, lub szereg
cech przedmiotu, o który chodzi w rozwiązaniu.
Np. Zagadka:

Ł adny bywa, nóżką grzebie,
owies jada, a w potrzebie
nosi człow ieka na grzbiecie.
Kto to taki, zgadnij dziecię?!

J a k widać z powyższej zagadki, każde w niej
zdanie dodaje jakąś cechę konia. Cechy te, w miarę
wzrastania ich ilości w zagadce, wyróżniają dane
zwierzę coraz bardziej z pomiędzy innych. Zresztą
stanowią tylko materjał do rozumowania, który for
malnie zbliża zagadki do zadań rachunkowych.
Czy w zagadkach bowiem, czy w zadaniach rachun 
kowych, na podstawie danych m am y znaleźć roz
wiązanie. Tylko przy pierwszych operujemy materjał em słownym, a przy ostatnich — liczbowym. Dla
tego to, zwracając uwagę na kształcenie formalne,
powiedzieć można, że zagadki wogóle mają niemniejsze znaczenie, niż zadania rachunkowe. O m a 
wiany typ, oprócz treści, nie nasuwa specjalnych
trudności przy rozwiązywaniu.
Typ drugi — logogryfy, np .•
Przez S — z wisienek i ja g ó d ek ciecze;
przez R — 12 m iesięcy się wlecze.
polega na wyszukaniu jednego tylko wyrazu, w któ
rym, zmieniając pierwszą literę, otrzymać można
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drugi. Przeprowadzenie takiej zagadki należy uprze
dzić choćby następującem zestawieniem wyrazów:
bruk
kruk
druk
Dzieci sa me zaobserwują różnice w obrazach wzro
kowych tych wyrazów. Niech się wypowiadają! Na
stępnie niech słuchowo wyczują różnicę i zauważą,
że kiedy wymówią na początku b — to będzie bruk;
kiedy k — to będzie kruk; a kiedy d — to bę
dzie druk.
Po takim wstępie będzie można podać dzie
ciom zagadkę, którą niezawodnie rozwiążą.
Typ trzeci zagadek, nazwany powyżej homoni
micznym, polega na wieloznacznikach (homonimach),
np.: Które kozły w puszczy białowieskiej miały
dr ewniane rogi?
W zagadce powyższej wyraz „kozły" ma wiele
znaczeń, nie mówiąc o przenośnych. I tak: kozły—
zwierzęta; kozły — przyrządy do przytrzymywania
drzewa w czasie piłowania; kozły — ustawiona
bron. Homonim ten w powyższej zagadce trzeba
sobie uświadomić, gdyż w przeciwnym wypadku
rozwiązanie byłoby niemożliwością.
Zagadki te będą doskonałym wyjściem przy
nauczaniu o wieloznacznikach. Dziecko praktycznie
uchwyci i zrozumie ich znaczenie.
* Następny typ zagadek, który mieści w sobie
zagadki sugestyjne, a raczej pytania sugestyjne
(w tej bowiem formie najczęściej występują), ułożo-
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ny jest w ten sposób, iż zawiera jakiś szczególny
wyraz, który absorbuje całkowicie myśl zagadniętego
i nie pozwala mu zwrócić uwagi na istotną rzecz,
0 którą chodzi w zagadce, a nawet odwołać go od niej.
Np.: „Jakich kamieni jest najwięcej w rzece”?
lub: „Jaki był krzyż na świątyni Salomona?
Usłyszawszy np. z drugiej zadadki
wyraz
„jaki”, nie zastanawiamy się najczęściej nad tern, że
za czasów tego przysłowiowego króla na świątyniach
nie było krzyża, tylko silimy się nad określeniami
jego, aby uczynić zadość zwodniczemu zresztą pyta 
niu. To samo jest i w pierwszej zagadce. Ten typ
zagadek może być stosowany jako sprawdzian stop
nia sugestyjności,
zarazem jako trzeźwiące ćwi
czenie, które zostawi w doświadczeniu przestrogę,
że bez gruntownego zastanawiania s i ę . nie należy
„wyskakiwać” z odpowiedzią, choćby ta, narazie,
wydawała się słuszna. Nie pragnę przez to z ach ę
cać do wprowadzenia sugestji; przeciwnie, uważam,
że zagadki te po części tylko wiążą się z sugestją
1 jak pisze Binet, „tylko o tyle, ile jej potrzeba do
pobudzenia zdrowego rozsądku i wóii”, przytem —
jeżeli po każdem użyciu wpływu sugestji, wpływ
ten wytłumaczymy, to nietylko nie przyzwyczajamy
dziecka do biernego zachowania się, ale je pob u
dzamy do krytycznej odporności, po m aga m y mu do
reagowania przeciw deprymującemu wpływowi o b 
cej myśli.
Rozpatrzmy zkolei piąty typ zagadek, t zw.
zagadki - szarady.
Zagadki - szarady — to naj
trudniejsze zagadki wogóle.

¡4
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Wymagają: 1) pewnego przygotowania języ
kowego,
2) wiadomości gramatycznych.
Dzieci
muszą wiedzieć, co to jest głoska, litera, zgłoska,
sylaba. Gdy z tego zdają sobie sprawę, można
przystąpić do nauczania ich najpierw rozwiązywania,
a potem nawet układania szarad.
Przy dobieraniu wyrazów do szarad dzieci bę
dą się starały szukać wyrazów w słownikach; będą
te wyrazy rozkładały na sylaby, a więc nauczą się
przenoszenia wyrazów, będą się dowiadywały, co
poszczególne wyrazy znaczą. Wzrośnie zaintereso
wanie, potrzeba szukania w encyklopedj ach, książ
kach, potrzeba pytania nauczyciela. Słowem — b ę 
dzie się rozwijała samodzielność dzieci, która przy
każdej pracy aby była jak największa, gdyż tylko
praca samodzielna prowadzi szybko do celu. Co
się tyczy budowy szarady i jej formy, to poznamy
je z lekcji, zamieszczonej w dalszej części pracy.
Zagadki rysunkowe, inaczej zagadki rebusowe
są tern ciekawsze dla nas od innych zagadek, że
przy ich rozwiązywaniu biorą udział nietylko siły
umysłowe ale i zmysł wzroku. Kształci się tu bar
dzo zdolność postrzegania.
Dzieci rozwiązując rebusy, dojdą do zrozumie
nia, jaką wartość przedstawia rysunek, że zapomocą
niego można również wyrażać myśli. Reasumując
znaczenie zagadek, powiedzieć należy, że: 1) za
prawiają one do logicznego myślenia, 2) wyrabiają
żywość umysłu, 3) budzą zainteresowanie, tw ór 
czość, samodzielność, 4) uczą analizowania i syn
tetyzowania.
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Zagadki i rebusy w pierwszej klasie.
Zagadki na poziomie pierwszej klasy m og ą
być stosowane zaraz w pierwszych dniach nauki
szkolnej; wygłasza je nauczyciel w pewnej łączności
z przerabianym materjałem, czy to jako wyjście
do pewnych zagadnień, czy to jako zwrócenie uwa
gi na pewne cechy jakiegoś objektu, czy na we t
jako zebranie pewnego materjału (szczególnie po
opisie zwierzęcia, rzeczy). Zagadka będzie tu syntetycznem zebraniem cech. Zależnie w jakim celu
ją podajemy, możemy dzieci wyuczyć jej napamięć.
Kiedy dzieci zdobędą sztukę czytania, można za
gadki odbijać na hektografie czy powielaczu i d a 
wać dzieciom jako tekst do czytania. W tym kie
runku zagadki posiadają wielkie zalety: przedsta
wiają krótką całość, skończoną, która interesuje
i zmusza do rozumienia słów, uczy myśleć przy
czytaniu, a w dodatku nagradza doraźnie wysiłek,,
dając rozwiązanie.

Zabawa w odgadywanie wyrazów.
Dużem powodzeniem i dość długo cieszyło
się w mojej klasie odgadywanie wyrazów na pod
stawie wypowiadanych sylab. Oznajmienie, że za
bawimy się w odgadywanie zagadek, było przyj
mowa ne oklaskami. Cała klasa prześcigała sią
w wyszukiwaniu niepospolitych „trudnych” wyra
zów. Pierwszym tutaj etapem było: Zgadnijcie, c o
chcę powiedzieć?! Mówiłem wtedy, np. ta w .., sto.
sza. .. s u . . , patrząc na odnośne rzeczy. Dzieci po
dawały całe słowa, a więc ławka, stolik, szafa i t. p.
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Zkolei moją rolę przejęty dzieci, pytając się
wzajemnie. Zczasem jednak, gdyśmy wyszli szukać
wyrazów poza klasę, stwierdziliśmy, że taką „za
g a d k ę ” odgadnąć jest trudno, bo wiele słów może
zaczynać się tak samo. Mp. na „ka" może być k a 
łam arz, kam ień, ale i kamienica. Zrodziła się zatem
konieczność udoskonalenia takich zagadek. Więc
tak, np.: Co to zaczyna się na „o” i wisi na ścia
nie? (Obraz). Co to zaczyna sięAo, ma brodę i rogi?
Co — na k
i nosi się na głowie? Co — na ku
i wola A-o? J a k widać, prócz zaczęcia wyrazów,
dzieci podawały pewne okoliczności, ogólne okre
ślenia, ułatwiające odgadnięcie wyrazu, o który
chodziło. Wypada się zastanowić, jaka jest korzyść
t eg o rodzaju ćwiczeń!
Przedewszystkiem ćwiczenia te odbywają się
w atmosferze wielkiego zainteresowania i napięcia
uwagi czynnej. Dziecko musi się skupić na pewne m zagadnieniu; musi wykonać pracę myślową.
Wynik zaś myślenia musi wyrazić słownie, więc
ćwiczy się językowo, o co nam właśnie chodzi.
W dodatku, ponieważ samodzielność dziecka wy
stępuje tu całkowicie, nabiera ono przeświadczenia,
i e coś znaczy, że ma równe prawa z innemi: bo
kiedy mówi, to wszyscy słuchają, a jeśli rozwiążą,
to kolejno zgłaszają rozwiązanie, bez hałasu, spo
kojnie. Nauczyciel jest tylko przewodniczącym.
S a m e dzieci taką lekcję prowadzą. J e st to m o 
men t wychowawczy og romnego znaczenia.
Ze względu na naukę czytania i pisania
dziecko też zdobywa wiele. Stwierdza mianowicie
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istnienie tych samych części (zgłosek, głosek)
w wielu wypadkach.
Po wspomnianych
wyżej
ćwiczeniach nie
przedstawiają zbytniej trudności swym rozwiąza
niem zagadki-głosówki.
Np. Przez R — w wodzie pływa;
przez S z — w oknie bywa.
Należy tutaj dzieciom wytłumaczyć tylko, co
to znaczy R, mianowicie, że należy szukać takiego
wyrazu, który zaczyna się głoską r i oznacza coś,
co w wodzie pływa. Po rozwiązaniu szeregu zaga
dek tego typu, dzieci sa me mogą je układać. Cała
trudność polega tutaj na wyszukaniu wyrazów
0 po dobnem brzmieniu, np.: Jan, pan, woda, soda
1 t. p. Forma wiersza jest tu rzeczą drugorzędną.

Rebusy a nauKa czytania.
Wiemy dobrze, że dziecko od wczesnych lat
bardzo chętnie rysuje. Rysunek to początkowe
pismo dziecka, zapomocą którego wypowiada się
ono; mówi, co wie. Wystarczy tylko posłuchać, gdy
dziecko tłumaczy swój rysunek, aby się o tern
przekonać.
Po odczytywaniu własnych rysunków, rysun
ków kolegów i opisywaniu obrazków, możemy
przyjść do odczytywania rebusów, jako rysunko
wego zapisywania zdań. Ma się rozumieć rebusy
muszą być proste, naturalne, pozbawione sztucz
ności, nadzwyczajnych kombinacyj.
Uważam, że uprzedzenie nauki czytania o d 
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czytywaniem rebusów ma doniosłe znaczenie z n a 
stępujących względów.
Rebus przedstawia proste i zrozumiałe obrazy,
które dziecko łatwo odczytuje. Przy odczytywaniu
rebusów dziecko poznaje zgruba technikę czytania,
dochodzi bowiem do zrozumienia, że każde słowo
ma swój obraz wzrokowy. I później, kiedy ujrzy
kompleks liter (wyraz), zastępujący rysunek, ujmie
go też jako całość, zgodnie zresztą ze swoją wła
ściwością psychiczną— synkretycznego postrzegania.
Uzupełnianie właściwemi rysunkami pewnych
odrysowanych początkowo wyrazów odrazu daje
dziecku możność swobodnego odczytywania i pisa
nia całych zdań, co jest połączone z wielką radoś
cią, bo daje poczucie własnej mocy: dziecko czuje,
że zdobywa nowy sposób wyrażania się.
Wypada teraz zkolei rozpatrzeć rodzaje rebu
sów i omówić kolejność ich stosowania, ft więc:
Pierwszą grupę stanowią rebusy właściwe, w k tó 
rych poszczególne rysunki w sumie tak jak wyrazy—
tworzą zdanie.
Przykłady
1) Dziewczynka szyje sukienki. Na rysunku
dzieci widzą dziewczynkę, dwie wyciągnięte gęsie
szyje i sukieneczki.
2) Mamusia pierze (pióra) kosz -+- ule.
3) Jaskółka ule -f- pita gniazdko.
J a k widać, powyższe zdania dadzą się całko
wicie zapisać rysunkami. Przytoczony typ rebusów
może być doskonale wyzyskany przed umiejętnością
czytania w pierwszej klasie. Nieco trudniejsze będą
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te rebusy, w których należy łączyć części wyrazów
innych, aby otrzymać wyraz pożądany. Np. chłopiec
ma — k ule. Krze sło — ma nogi. I t. p.
Trzeci rodzaj rebusów, w których występują
wyrazy oprócz rysunków, ma doniosłą rolę przy
nauce czytania. Ponieważ nie wszystko da się przed
stawić rysunkowo, trzeba znaleźć wyjście; tern
wyjściem jest właśnie dopisywanie potrzebnych
wyrazów. Dziecko z rysunku przechodzi stopniowo
do pisania. Np. 1) Chłopiec ma jabłko. Pierwszy
i ostatni wyraz można przedstawić rysunkiem,
środkowy napisać. 2) Koło ławki (dwie) jest szafa.
Tutaj tylko wyraz „jest” musimy napisać, pozostałe
łatwo narysować. I t. p., i t. p.
Zkolei następuje czwarty typ rebusów, w któ
rych rysunki uzupe łniane są literami. Ten typ da
się stosować wtedy, kiedy dzieci doszły do wyróż
niania liter.
Np. B abka nos 4- i okulary.
Koto
piec~\-a jest ława. Koło dcm -\-u sfo-M żołnierz. It.d.
Wreszcie następuje 5-ty typ rebusów t. zw.
sylabowych. Odczytywanie ich zasadza się na uję
ciu położenia wzajemnego sylab N p :

a)

po

r-t

go-da
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b)

c)

d)

c)

za

na

pod

w

ją-c

me-k

suw-ka

trzas-ka

ty
r

ka

cja
stur

ka
lep

ło

ga

ko
wa

sta
wa

wiąz
ka

wie-ja

stek
par

szka

Ule-w-a, Wiśnie-w-o, mo-w-a, so-w-a, ka-w-a.

W tym ostatnim typie na potykamy w literze
jakieś sylaby. Dla ułatwienia, na czem polega roz-

—

19

—

wiązanie podobnego rebusu, wystarczy naprzykład
w literze „a ” narysować dwa ule, aby odczytać:
„ulewa". To samo: Wiśnie-w-o. Rebusy sylabowe
dostarczą interesującego materjalu do świeżenia
w odczytywaniu sylab, a tem sa m e m wpłyną dodat
nio na technikę czytania wogóle. Zapoznanie dzieci
z powyższemi rodzajami rebusów pozwoli im od
czytywanie podobnych w „P łom yczku", łub „Pło
m yku ".

Sposoby wyzysKania zagadek.
Zagadka służy niekiedy jako ciekawy, intere
sujący punkt wyjścia lekcji, jej nawiązania; niekiedy
posługujemy się nią w celu urozmaicenia biegu
lekcji, ożywienia jej, a nawet dla pewnego od po
czynku; niekiedy (przy pogadankach o rzeczach
w niższych klasach) możemy je użyć jako króciut
kiego zebrania materjału, wyuczając jej dzieci napamięć. Poza tem zagadki mogą posłużyć za tekst
do dyktand. Zagadki, układane przez dzieci, można
-zamieszczać w pisemkach uczniowskich. Aby do
tego dojść, należałoby kilka godzin w ciągu roku
poświęcić rozwiązywaniu i układaniu
zagadek.
Lekcje takie, uważam, mogą być przeprowadzone
na wszystkich poziomach szkoły powszechnej z równem powodzeniem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
rzeczone wyżej korzyści, płynące z tego rodzaju
zajęcia, to z pewnością poświęcimy zagadkom
chwilę czasu przy realizowaniu programów naucza
nia. Chcąc pokazać, w jaki mniejwięcej sposób na
leżałoby takie lekcje przeprowadzić, załączam po
niżej projekty.
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Projekt lekcji, której tematem
jest rozwiązywanie i okładanie zagadek.
Lekcję rozpoczynamy zadadką, np.:
C zy czarny — czy czerwony — to w szyscy go znacie,
Bo nieraz po pisaniu na palcach go macie.
Które z dzieci rozwiąże tę zagadkę, niech pod
niesie palce! Powiedz! (Atrament). Ty, ty tyl Dla
czego powiedziałeś, że to atrament? Dzieci uzasad
niają. Jeszcze wam powiem zagadkę.
Czarne i słodkie, w lesie się znajdują,
Kiedy je jecie — to buzie malują.
Dzieci rozwiązują, uzasadniają rozwiązanie.
Widzę, że umiecie dobrze rozwiązywać zagadki,
więc powiem wam trudniejszą. Słuchajcie!
Ładny bywa, nóżką grzebie,
owies jada, a w potrzebie
nosi człow ieka na grzbiecie.
Kto to taki, zgadnij — dziecię?!
Powiedz! (Koń). Ty, ty, ty, A kto inaczej,
myśli? Dlaczego powiemy, że to koń? Dzieci
uzasadniają.

A n a liza za g a d k i.
Kiedy w zagadce powiedziałem: Ładny bywa. Co p o 
myślałyście? Co może być ładne? Wypisujemy na j e d 
nej połowie tablicy: Ładny bywa, a na drugiej odpowie
dzi: dom, gołąb, chłopiec, koń, dąb, kot, etc. Co powie
działem dalej w zagadce? ( .nóżką grzebie). Dopisujemy
to zdanie na tablicy i pytamy: czy wszystkie te odpo
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wiedzi byłyby teraz słuszne? Dlaczego nie? (Dom,
dąb .. nie mogą grzebać nóżką). Wykreślamy więc
t e niesłuszne odpowiedzi. Dopisujemy dalszą część
zagadki: owies jada. Teraz spytać należy. Czy gołąb
jada owies? (Tak). R dziecko? (Nie). W ten sposób
postępujemy z pozostałemi odpowiedziami. Po do
pisaniu: ...nosi cztow \eka na grzbiecie spytamy: Czy
gołąb nosi człowieka na grzbiecie? (Nie). W ten
sposób dojdziemy do jednej odpowiedzi — koń. Po
myślcie teraz, dzieci, ile odpowiedzi mogło być na
początku zagadki, a ile jest w końcu? (Na początku
wiele, a w końcu tylko jedna. Co się stawało
z ilością odpowiedzi, gdy mówiliśmy coraz dalej
zagadkę. (Odpowiedzi stawało się coraz mniej).
Przypatrzmy się jeszcze tej zagadce! Co wie
my o koniu z pierwszego zdania? (Jest ładny). Czy
dużo jest o koniu powiedziane w tym zdaniu?
Czy z tego powiedzenia odgadlibyśmy, że ton koń?
Dlaczego nie? R co już wiemy z dwóch zdań:
pierwszego i drugiego? (Ładny, grzebie). R co —
z trzech zdań? (Ładny, grzebie, owies je). R czego
dowiadujemy się o koniu z czwartego zdania?
(Nosi na grzbiecie). Kiedy wiemy najwięcej o ko
niu? (Przy końcu zagadki). Kiedy najmniej? (Na
początku zagadki).
Spróbujemy
teraz
sami
ułożyć zagadkę.
O czem chciałybyście, dzieci, ułoźyćzagadkę? Z pro
jektów wybieramy jeden, np. o ławce.
Powiedzcie coś o ławce, ale żebyśmy z tego
powiedzenia nie odgadli odrazu, że to ławka?
Dzieci dają domysły, z których wybieramy np. je s t
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sprzętem . Toczy się dyskusja w celu ustalenia
projektu. Dzieci udawadniają, że to jest dobry po
czątek, bo może być wiele odpowiedzi, bo zda
nie to mało mówi o ławce, (cecha ogólna). Zapi
sujemy na tablicy. Jest sprzętem . Powiedzcie teraz:
coś więcej o ławce! (Jes t z drzewa). Dzieci podo b
nie uzasadniają, następnie dają dalsze projekty:
je s t w szkole, siedzą na niej uczniowie. Ustalone
w dyskusji cechy ławki zapisujemy na tablicy i już
zagadka gotowa. Dzieci ponownie odczytują i okre
ślają zakres odpowiedzi na każde zdanie. W końcu
lekcji, czy w domu, każde dziecko niech popróbuje
samodzielnie ułożyć zagadkę o czem chce. Po kilku
lekcjach, gdy dzieci ze zrozumieniem będą zabierały
się do układania zagadek (zwłaszcza w klasach
starszych), można im polecić „ubra ć” zagadkę
w formę wierszyka. W młodszych klasach nauczy
ciel musi tak pokierować, aby wierszyk sam się
ułożył. Zresztą pamiętać należy, że wierszyk nie
może być przeszkodą w tej pracy; jeśliby tak miało
być, nie układamy go. Ostatecznie nauczyciel m o
że przygotować sobie wierszyk, aby go potem pod
stawić pod ułożoną zagadkę. Np. wierszyk do za
gadki, ułożonej powyżej, może być następujący:
Jestem sprzętem , m am m ieszkanie w domu.
Jaka m oja nazwa, nie powiem nikomu!
N a mnie, choć drewnianej, i ty siadasz nieraz,
Kiedy je ste ś w szkole. Kto ja , wiesz ju ż tera zf
Po takiem podstawieniu, dzieci sa m e dojdą,
że można dodawać słowa nawet całe zdania, zmie
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niać je przy składaniu wiersza, byle
zmieniać zasadniczej myśli zagadki.

tylko

nie

Z aznajom ienie d zieci z szarad am i.
Lekcja projektowana dla starszych
powszechnej.

klas szkoły

Dzieci odczytują z tablicy: M yśliwy p rzenosił
zająca w dwóch miejscach. Kiedy to było? i odga.
dują, że to przenoszenie miało miejsce w czasie
pisania. Ile razy otwieramy usta przy wymawianiu
wyrazu zająca? (3 razy). J a k się nazywa ta cząstka
wyrazu, którą wyma wiamy przy
jednorazowem
otwarciu ust? (Sylaba). Z ilu sylab składa się zatem
ten wyraz? (3).
Spróbujmy teraz podzielić na sylaby wyraz
m yśliw y. Dzieci wypisują te sylaby oddzielnie na
tablicy, oznaczają ich kolejność cyframi, wreszcie,
przestawiając i łącząc ze sobą poszczególne sylaby,
tworzą nowe wyrazy: myśli, śliw y, myśliwy. Nauczy
ciel, zwracając się do dzieci, mówi: „Posłuchajcie,
jaką to zagadkę ułożyli ludzie o tym całym wyrazie”.
Pierwsza — druga mkną jak strzały,
Dokąd sami chcecie.
Drugie — trzecie smakowały
Wszystkim dzieciom w lecie.
C ałość lubi przy kominie
Prawić bajki o zwierzynie.
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Następuje teraz powtórzenie pierwszego zda
nia szarady. Co to znaczy p ierw sza— druga? (Pierwr
sza sylaba i druga). Co mają utworzyć te dwie
sylaby? (Wyraz). Jaki to ma być wyraz? Skąd
o nim wiemy? (Z powiedzenia m kną ja k strzały...).
Dyskusja w celu ustalenia wyrazu myśli. Zapisanie
wyrazu m yśli na tablicy z oznaczeniem sylab cyfra
mi: 1, 2. Powiedz dalszą część zagadki: Drugie —
trzecie smakowały wszystkim dzieciom w lecie.
Czego dowiadujemy się z powiedzenia drugie —
trzecie? (Wyraz jest dwusylabowy). Którą sylabę
tego wyrazu już znamy? (Pierwszą). Skąd ją z n a 
my? (Z pierwszego wyrazu myśli, którego druga
sylaba śli jest znowu pierwszą [dla wyrazu przez
nas szukanego). Której sylaby nie znamy? (Trze
ciej). Spróbujmy jednak odgadnąć ten wyraz! Za
czyna się syląbą śli i oznacza coś co smakowało
dzieciom w lecie. Co to takiego? (Śliwy). Zapisz
na tablicy! Oddziel sylaby! Przeczytaj teraz sylaby
obydwóch wyrazów! Która sylaba powtarza się
dwa razy? (<$//). J a k ona jest oznaczona w pierw
szym wyrazie? (Cyfrą: 2). Oznaczmy ją i w drugim
wyrazie tak samo! Którą sylabą, w takim razie,
będzie sylaba wy~? (Trzecią). Powiedz koniec za
gadki! — „Całość lubi przy kominie prawić bajki
o zwierzynie”.
Co znaczy tutaj powiedzenie (wyraz) całość?
(Wszystkie sylaby razem, rozwiązanie właściwe).
Które z was rozwiązywało już podobną zagadkę?
J a k się nazywa taka zagadka? (Szarada — napisać
na tablicy). Cośmy dzisiaj rozwiązywali? (Szaradę).
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Powiem wam teraz inną szaradę, słuchajcie
dobrze!
Pierwsza — to nazwa litery,
Druga — ciszę nakazuje,
W szystko — często bardzo jecie,
Choć niezawsze wam smakuje.
Ile sylab będzie miała odpowiedź? (Dwie).
Sk ą d to wiemy? (W szaradzie występuje tylko po
wiedzenie: pierw sza — druga. Co tworzy pierwsza
sylaba sa m a ? (Nazwę litery). Powiedz kilka nazw
liter! (a, be, ka ). Ponieważ nie wiemy, której litery
m am y podać nazwę, więc będziemy szukali drugiej
sylaby, a pierwszą znajdziemy później. Co tworzy
d r u g a sylaba? (Druga sylaba tworzy wyraz, który
nakazuje ciszę). Jaki to wyraz? (Cicho, spokój!)
Z ilu sylab ma się składać szukany wyraz? (Z jed 
nej). R więc cicho, spokój, jako wyrazy dwusylabowe,
ś ą tu nieodpowiednie. Jaki to może być wyraz?
(Sza). Zapisujemy ten wyraz na tablicy. Na miej
scu pierwszej sylaby umieszczamy krzyżyk i każemy
podać koniec szarady: „W szystko — bardzo często
jecie, choć nie zawsze wam s m a k u j e ”. Dzieci do 
chodzą, że tym wyrazem jest kasza a zatem sylaba
ka — to nazwa litery k.
Teraz spróbujemy sami ułożyć szaradę. Pisze
my na tablicy wyraz ko la ska . (Wytłumaczenie zna
czenia wyrazu). Ile sylab tworzy ten wyraz? Po
obliczeniu dzieci napiszą go na tablicy oddzielnemi
-sylabami i oznacza cyframi ich kolejność.

—
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ka
III

Przeczytaj pierwszą sylabą! (ko). Pomyślcie,
co ta sylaba może oznaczać? Dzieci wypowiadają
sią. Z pewnością wyniknie, że to tak kura woła.
fi więc zapiszemy na tablicy:
Pierwsze —• kura woła
Co rozumiemy przez to całe zdanie? (Pierwszą
sylabą kura woła). Przeczytaj drugą sylabą! (Las).
Powiedźcie coś o tej sylabie, ale tak, abyśmy mogli
poznać, że to las! (Wiele drzew). Zapisujemy:
drugie — wiele drzew
Co znaczy to całe powiedzenie? (Druga sylaba
oznacza wiele drzew). Co tworzą sylaby: druga
z trzecią? (Laska). J a k moglibyśmy nazwać laską
omownie? (Podpora starych, etc.). Zapisujemy:
drugie — trzecie podpora
Co tworzą wszystkie sylaby? (W yr a z — kolaska).
Powiedzmy coś o kolasce. (Na wsi w niedzielą
stoi przy kościele). Piszemy na tablicy: W szystko
— w niedzielą stoi na wsi przy kościele. fi wiąc
szarada gotowa. Odczytujemy ją:
Pierwsze — kura woła;
drugie- — wiele drzew;
drugie trzecie — podpora;
całość — w niedzielą stoi na wsi
przy kościele.
Cośmy ułożyli? (Szaradą). Obecnie dzieci m o 
gą próbować ułożyć tą szaradą wierszem. Nacisku
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na ułożenie wiersza kłaść nie należy, gdyż dzieci
już wiele zrobią, jeśli i nierymowaną szaradę ułożą.
Nauczyciel jednakże może je zachęcić, dając przy
kład, że to nie tak trudno.
Należy tylko cośniecoś przestawić, zmienić,,
opuścić, dodać, a wierszyk gotowy. W szaradzie
powyższej wyglądałoby to mniej więcej w ten
sposób:
Pierwsze — kury zew;
drugie — wiele drzew;
drugie trzecie — mówi niania,
że to rzecz do podpierania.
Całość — na wsi i w niedzielę
stoi nieraz przy kościele.
Przykład zamieszczony doprowadzi dzieci do
zrozumienia, że aby ułożyć szaradę, należy najpierw
dobrać odpowiedni wyraz, podzielić go na sylaby(
następnie zastanowić się, co może oznaczać każda
pojedyncza sylaba, a co — połączona z innemi,.
wreszcie kolejno te znaczenia omówić.
T. T.

ZAGADKI

Bywa trudna, bywa łatwa —
gdy ją powiesz, zgadnie dziatwa.

2
Kuje w drzewa, mieszka w lesie
w dziuplach swe jajeczka niesie.
3
Stroi grzędy i zagony,
bo kapelusz ma czerwony.
4
Co to za kula do góry leci,
gdy ją o ziemię uderzą dzieci?
5
Wszyscy do mnie zaglądają,
co o wygląd schludny dbają.

6
Do pisania używana,
biała, miękka, w szkole znana.
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7
Ggy świeci sionce, lub deszczyk rosi,
tę rzecz nad giową często się wznosi.

8
Co to takiego, moje drogie dzieci,
warczy i dymi, a w powietrzu leci?
9
Beczuteczka biała nigdy nie ustoi!
Upuścić na ziemię każde z was się boi.

10
Choć jestem z puchu —
śpisz na mnie zuchu.
11
Co to za skrzydlata pani
lubi słodycze i mieszka w bani?

12
Przez człowieka poruszony —
zawsze głośny, niezmęczony.
13
Kwaśne, rumiane, og onek posiada,
kiedy jest dojrzałe — to na ziemię spada.
14
Ma wiosnę zdobię drzewa, ogrody i łąki,
zaraz mnie ujrzycie, gdy rozchylę pąki.
15
Czy złoty, czy żelazny — zawsze pilnowany,
a chociaż w kieszeni, jednak uwiązany.
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16
Znacie tych braci, przy sobie mieszkają,
to jednak, rzec można, wcale się nie znają.
17
Czarny i zimny — gdy życie zawiera;
gorący, czerwony — kiedy umiera.
18
Biały za życia i słońca nie znosi,
kiedy ono grzeje zaraz się wynosi.
19
Stalowe zęby ma.
Drwali dobrze zna.

20
Ze śmietany mnie zrobili,
na patelni roztopili.

21
Nigdy te rogi nie były na głowie...
F\ skąd się wzięły? — to piekarz wam powie!

22
Bywa biała, bywa w kwiatki,
z niej to kawę piją dziatki.
23
Owad ten piękny odwiedza kwiateczki,
m a skrzydła tęczowe, niekiedy w kropeczki.
24
W księgarni tę rzecz znajdziecie,
ust nie posiada, ale uczy przecie.
3
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25
Co to takiego? zgadnijcie, dzieci!
Z łebkiem drewienko, gdy ginie — świeci.
26
Bywa przy domu, czy wiecie, kto taki?
Rosną w nim: marchew, pietruszka buraki.
27
Długa, słodka i ceglasta
w ogródkach naszych wyrasta.
28
Z mleka gospodyni zrobiła,
na słoneczku wysuszyła.
29
Choć i w chłodzie pędzi życie,
to, gdy tkniecie — się sparzycie.
30
Zawsze w ziemi wykopana,
bywa z wiadrem odwiedzana.
31
Zgadnij, maleńki — rzecz ta nie żyje,
chociaż og onem naftę wciąż pije.
32
Kiedy puchem była, to owieczkę kryła.
Kiedy ją skręcili, ubranka poszyli.
33
Duże, miękkie i czerwone,
a na krzakach urodzone.
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34
'Wieczorem się chowa ta ognista głowa.
,Rano, kiedy wzejdzie, zaraz widno będzie.
35
Z płótna zrobiony —
ma żebra stalowe;
kiedy deszcz pada,
to ochrania głowę.
36
Co to za dobrodziej
z trąbą stale chodzi?
J e d n a k go nie chwalę,
bo on nie gra wcale.
37
Mieszka w chlewiku
tłuścioszka znana.
Przez ludzi na słoninkę
i mięso chowana.
38
Cieniutki, bielutki
z mąki przyrządzany,
w Boże Narodzenie
jest zwykle łamany.
39
Czy kwaśne — czy słodkie,
to zawsze jest białe.
Pijecie je codzien,
bo jest doskonale.
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40
Ma ten m ajster osiem nóg
Na muszki zakłada sieci,
bo to jest ich wielki wróg.
Pewno wiecie, kto to? — dziecif
41
Zgrabne to zwierzątko
w dziuplach ma m ieszkanie.
Orzeszki zajada
w obiad, na śniadanie.
42
Mieszka w Iesie, w ciem nej norze,
odwiedza kurniki...
Tutaj dusi, kaczki, kury,
gęsi i indyki.
43
Na badylu wyrosła
beczułeczka mała,
gdy ją rozłupali —
ziarnek tysiąc miała.
44
Co to za głowa
złoty wianek miała,
kiedy on opadł,
pestki dzieciom dała.
45
W górach mieszka
wspaniały ten ptak.
Gdy nam alow any —
to Polaków znak.
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46
"Wpół jest biała, wpół czerwona
i do drążka przyczepiona.
Kiedy Polski będzie święto,
wszędzie ujrzysz ją zatkniętą.
47
Co to za pękata pani,
koszulek wiele jest na niej;
jej warkocz, powiem w sekrecie,
z tw arogiem czasami jecie.
48
Co to za roślina
po tyczkach się wspina;
nie jeden ma woreczek
a w nich dużo ziarneczek.
49
Z lasu ten rozbójnik,
jest większy od psa.
Dusi konie, owce...
■Proszę! Kto go zna?
50
Za oraczem chodzi,
wyjada pędraki.
Czarne piórka na niej.
Zgadnij, kto . to taki?
51
O dlana ze szkła,
bez głowy ma szyję;
nosi płyny w sobie,
choć nigdy nie pije.
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52
W ram ach m nie zobaczysz,
gdy wiszę na ścianie.
Wszędzie, gdzie ja jestem ,
upiększam mieszkanie.
53
W lesie pod świerkiem
dzieci nas zbierały,
złotem i srebrem
potem malowały.
A gdy choinkę
stroiły cackami,
tośm y zawisły
między gałązkami.
54
W czerwonej czapeczce
jegom ość skrzydlaty,
czasem bywa czarny,
a czasem pstrokaty.
Znany przez wszystkich —
m a m iano kowala.
Gdy pójdziesz do lasu,
usłyszysz go zdała.
55
Co to za pękata pani?
Obrączek wiele jest na niej.
56
Zdobię mieszkania,
zdobię okieneczka;
codzień podlewa
m nie twoja m ateczka.
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57
Z płótna m a m a m nie zrobiła,
przy miednicy powiesiła.
58
Kiedy m nie robili,
mleko odwarzali;
k a m ieniem dusili,
gdy w worku trzymali.
59
Żyje na polu, jest szary, tchórzliwy...
Ma niego w zimie poluje myśliwy.
60
Nosi bródkę, woła: m eel
Nie wiesz czasem, jak się zwie?
61
Leżę zawsze przy drzwiach w sieni,
moja bowiem to robota,
przypom inać ciągle tobie,
byś do d om u nie wniósł błota.
62
Z nana jestem w całym świecie —
przy drzwiach zawsze m n ie znajdziecie.
Gdy przywitasz m nie, kochanie,
to otwieram w net mieszkanie.
63
Znasz m nie zapew ne chłopczyku,
bo m ieszkam w twoim piórniku;
jeste m miękka, ścieram plamy...
Prawda, że się dobrze znamy?
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64
Kapelusik ten stalowy
nie przykrywa żadnej głowy,
lecz potrzebny, bez wymówki,
tem p e ru je nam ołówki.
65
Co to za sukienka biała,
zima ziemią w nią ubrała.
Gdy nastała już wiosenka,
wsiąkła w ziem ię ta sukienka.

66
Co to za kotki
na wiosnę znajdziecie?
Myszek nie jadają,
Czy zgadujesz dziecię?
67
Co to takiego zimą
z górki leci
i wiezie z sobą
roześm iane dzieci.

68
Czy wiecie, co to za pani
z zachodem słońca przychodzi,
gwiazdkami święci płaszcz na niej,
księżyc jej w drodze przewodzi.
69
Szary ten ptaszek mieszka pod strzechami,
m a dzióbek mocny, żywi się ziarnkami;
chodzić nie umie, ale skacze zato...
Od rana ćwierka ponad twoją chatą.
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70
Ma zgrabną, długą szyję
ta łódeczka biała,
kiedy wyszła z wody,
to traw kę szczypała.
71
Zgaduj, zgaduj, m e pacholę!
Kto ja jestem ? — Wiedz, że smolę.
Mam lotnego tylko brata,
co k o m in e m wciąż wylata.
72
J e s t niewielka i nieżywa,
po jeziorach, rzekach pływa.
W zgodzie żyje z rybakami.
Czy ty nie znasz jej czasami?
73
J a k się ta pani nazywa,
co z wiatrem zwykle przebywa;
gdy gniew na — grozi grzm otam i
i świat straszy piorunam i.
74
Po burzy na niebie
jaśnieje ta wstęga.
Początkiem i końcem ,
widnokręgu sięga.
75
W iosną na wilgotnej łące,
rośnie kwiatków tych tysiące,
Żółte one płatki mają.
Czy wiesz, jak się nazywają?
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. 76
Przy rzeczce leży ten dywan zielony,
przeróżnym kwieciem zawsze um ajony.
Rosa go srebrzy wieczorem i zrana.
Znasz go zapewne, — dostarcza nam sia n a .
77
Chociaż z ziemi w ykopana —
jest biała, bielusieńka;
gdy wychodzi do tablicy,
bierze w rękę m nie Zosienka.
78
Co to?
W maju ustrojony w kwiaty,
jesienią w owoc bogaty.
79
Nie wiesz czasem, co
z włosów zrobili,
w drew no oprawili,
m a dziureczek sto?
80
J a k się nazywam,
czy wiecie dziateczki?
Nosicie we mnie
do szkoły książeczki.
81
Co za krawiec w wodzie żyje,
ma nożyce, choć nie szyje?

—
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82
Co to za owoc,
nie znasz go czasami?
Kiedy jest na drzewie,
płaszcz nosi z kolcam i.
83
Zanim przyszła z lasu
dzieci rok czekały.
To też ją niedługo
cackam i ubrały.
84
Wisi na choince,
kiedy się nagrzeje,
śliczniutkie, malutkie,
wokół gwiazdki sieje.
85
W net zagadkę tę rozwiążesz,,
jeśliś w lecie bywał mały.
A więc zgadnijl Które kozły,,
cztery z drew na rogi miały?

86
Choć nie m a głowy,
włosy sterczą na niej.
Bierzesz ją do ręki,
gdy czyścisz ubranie.
87
Czy czarny, czy czerwony,
to wszyscy go znacie,
bo nieraz po pisaniu
na palcach go m acie.
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88
C zarne i słodkie
'w lesie się znajdują;
kiedy je jecie,
i o buzie malują.
89
■Głos m a wspaniały —
-choć nie jest m uzykiem,
a kiedy mówi — słychać dokoła,
i nigdy dziatwa nie zgłuszy go krzykiem,
kiedy do klasy na zajęcia woła.
90
Na górze staję, kręcę rękami,
do m nie przywożą zboże wozami.
91
Co to ptaszki zbudowały
i w gałązkach drzew schowały.
92
W wodzie żyje,
-a krew pije.
93
Co to za gwiazdki
z c h m u r zimą spadły,
gdy słońce grzało,
w ziemi przepadły.
94
Piękne, barw ne, woniejące,
.spotkasz w lesie i na łące.
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95
Brzęczące, nieduże
do kwiateczków lecą.
Ich skrzydła jak złote
w słoneczku się świecą.
96
Zbiera w lesie m ała Hanka
i wsypuje je do dzbanka.
M ama cukrem posypuje...
Wszystkim dzieciom to sm akuje.
97
Niebieściutkie te kwiateczki
rosną zawsze koło rzeczki;
koło rzeczki i na łączce,
czy nie m iałaś ich już w rączce?
98
Gdy jest na choince,
to jest kolorowa;
kiedy zaś w kościele,
przeważnie woskowa.
99
Ma nos i ucho, ognia się nie boi;
zawsze w kąciku przy kuchence stoi.

100
O krąglutkie dwie szybeczki —
dookoła nich rameczki.
Dziadek, babcia używają,
kiedy w nukom coś czytają.
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101

Byw a z m arm uru, bronzu, nawet spiżu;
ozdabia place w Warszawie, Paryżu...
102
O gniem mnie karm ią •—
praw da — niezbyt smacznie!
Z araz m nie odwiedzisz,
gdy się zimno zacznie.
103
W ogrodach, w lasach zwierzątko to żyje,
poluje na owady, na myszki i żmije,
achociaż nie duże, nie zmyka przed psami,
lec z się zwija w kłębek i broni kolcami.
104
Co to jest za wstęga,
co pośród łąk leży?
Gdy się zbliżysz do niej,
zobaczysz, że bieży.
105
Czasem bywam w linje,
czasem bywam w kratki,
ale lubię zawsze
tylko czyste dziatki.
106
Przed deszczem lub mrozem
głowę ochrania.
Chłopcy ją znają,
to część ich ubrania.
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107
Na świat przyszło białe,
łecz je ozdobili
rysunkam i całe,
kiedy je święcili.
108
Chociaż go m aleństwa
z tru d em zbudowały,
je d n a k pośród fasów
to pałac wspaniały.
109
W ieczorow ą porą w maju
śliczne pieśni wyśpiewuje
w parku, w lesie, albo w gaju.
Powie teraz ten, kto wie,
ja k się ów m uzykant zwie?
110
Z wiosną do nas przyleciała
ta ptaszyna czarna, mała.
M urować się nie uczyła,
je d n a k gniazdko ulepiła.

111
Choć bez okien domki
i śród sadów stoją,
zbliżyć jednak do nich
•dziecinki się boją.

—

48 —
112

Ma futerko szare, dosyć szybkie nogi,
trudno go poznać na polu zdaleka;
lubi sałatą, m archew ką, kapustą,
ale przed psami do lasu ucieka.
113

Choć szary to śpiew ak
i mieszka wśród błoni,
od świtu do zmroku
piosenki swe dzwoni,
a z wiosną on pierwszy
do nas przylatuje!
J a k a jego nazwa,
które z was zgaduje?
114

Pierwszy brat zielony, a drugi gorący,
trzeci ozłocony, czwarty siwiejący.
115

Dwa koła, dwie nogi,
dwie rące, dwa rogi;
razem dosyć szybko leci.
Pewno wiecie, co to? — dziecił
116

Tam, gdzie kwiaty, zawsze leci,
pracy w lecie nie przerywa.
Płaczą na nią czasem dzieci.
Ja k ż e ona sią nazywa.
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117

Nieraz bywa z drzewa,
częściej m urow any,
fl jeśli m a wieże —
jest zdała widziany.
118

Leci jak gąska po niebios stropie.
Czasem grom rzuci, gdy jest w galopie;
niekiedy łzami rzewnem i płacze,
bo też jej życie wiecznie tułacze.
119

Nie jest królem — wiemy o tern.
W złotym płaszczu w ch m u rach siedzi,
nieraz ziem ię on odwiedzi,
ale z wielkim to łoskotem .
120
W e śnie przychodzi z nieznajej drogi —
jeden miluchny, ińny znów srogi.
Niekiedy naw et to tak utrudzi,
że chcesz, czy niechcesz, to cię obudzi.
121

Na trzech nogach wsparta —
jest nam dobrze znana,
często nie wytarta,
kredą popisana.
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122

W żniwa, w sianokosy pracuje od rana.
Nigdy nie narzeka, że jest spracow ana,
Kiedy jest na polu, poznasz ją po brzęku,
lub ujrzysz zdaleka, gdy trzym a ktoś w ręku.
123

Choć tó zwierzątko lubi wygody,
boi się pieska, nie cierpi wody,
to jednak m leczko łakom ie pije,
z myszkami zawsze w niezgodzie żyje.
124 ■
Często latem z nieba leci,
tłucze-w szyby rozgniewany:
bo za chwilę się rozleci,
wsiąknie w ziem ię zapom niany.
125
Choć staruszka nosi miano,
to orzeszki nim łupano.
126
Czasami w nocy na niebie jaśnieje,
a przez całą zimę w kom orze rdzewieje.
127
Choć przypom inam ucho od dzbana,
to cyfrą jestem , gdym napisana.
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128

Zawsze za uszy ciągają, •
ale piękność wychwalają.
.

.. ,•

129

Trzysta sześćdziesiąt pięć listków mają,
które, ażr dziwno/ cały rok spadają. '
130
W czepki przystrojona
ta łysa babina,
kiedy jesień przyjdzie,
głowę jej się ścina.
131
W każdym dom u, gdzie są dzieci
a m nie niem a — to jest bieda!
Łezka zaraz dzieciom świeci,
Gdyż głód cieszyć się jm nie da!
132
J e s t e m w potoku, co to z góry leci;
jestem w rzeczułce, co po łąkach świeci;
jestem w jeziorach i w sinej mórz toni,
a kto spragniony, zaraz do mnie goni.
133

Czy to na rzece, czy na jeziorze,
w czasie zimowym znajdziesz m nie przecie,
kryję ja wody zziębniętej-łoże
przez całą zimę, a znikam w lecie.

—

52

—

134

Kij przywiązany do kija
zboże wybija. Co to?
135

Krawiec je używa, gdy szyje ubranie,
także i m am usia, a i w szkole dziatki,
kiedy to na lekcji bywa wyklejanie: —
Dzieci robią niemi zajączki i kwiatki.
136

Tworzą m nie słońca prom ienie —
jeste m strojna, jak marzenie!
Czasem latem na błękicie,
po deszczu mnie zobaczycie.
137

Chociaż złoty — stroi się w kamienie...
U duchow nego godność oznacza,
świeckiego tylko blaskiem otacza
i daje innym bogactw złudzenie.
138

Co to za gość o bladej twarzy?
Czasem ci radość przynosi w progi,
czasem wesołość w sercu ci zwarzy,
często przychodzi z dalekiej drogi.
139

L atem ochrania przed deszczem każdego:
dzieci — czy starca, pana — czy bied n e g o
J e d n a k w jesieni — prawda oczywista —
wcale nie chroni, choć nie egoista.
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140

Kiedy go niem a — cicho dokoła;
kiedy się zjawi w dobrym hum orze,
a jest gorąco — milej na dworze,
flle, gdy gniewny — to burze zwoła.

Czasem ozdabia sklepienie kościoła,
czasem zawisa nad głową anioła,
czasem przystraja wierzchołek choinki,
śledzą ją przed wilją chłopcy, dziewczynki.
142

Pływa śmiało jakby w łodzi,
nie przestrasza ją głębina —
Pewno on a to jedyna
n a wszystko się zawsze godzi.
143

Mieszka w lesie, gniazd nie ściele,
lata dużo, krzyczy wiele.
Nie wiem: — z żartów, czy swawoli,
woła zawsze, że ją boli.
144

C o to za m iasto? — powiedz mi, dziecię!
Rano — czy wieczór, zim ą — czy w lecie,
tam zawsze cisza, spokój, milczenie...
Nieraz, gdy wejdziesz — uczujesz drżenie!
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145
Ma jaskrawe, złote
a liść niby „kurze
Stroi miedze, łąki,
Czy nie wiecie, co

płatki,
nóżki”.
dróżki...
to? — dziatki!

146
Ta wysepka kryształowa
przyszła Wisłą z pod Krakowa,
z pod Krakowa do Warszawy,
Widział J a n e k ją ciekawy —
coraz m niejsza ona była,
wreszcie w wodzie gdzieś się skryła.
147
Przy okienku zawrze wisi,
podobała się Jadwisi,
bo. jest biała, koronkowa,,
a niekiedy i tiulowa.
148
Co to?
W górach do nóg przypinają,
i z wiatrami się ścigają.
149
Ma gum owych pędzi kołach.
Swoją trąbką — nabok! — woła.
150
Ody go znajdą w lesie,
to w net ugotują:
Ma nim, gdy jest z drzewa
pończochy cerują.
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II.
151
Co to, kto z w as.pow ie?
Zaczyna się na „ k a ”
i bywa na głowie.
151

Co to, co?
Zaczyna się na „ k u ”
i woła „ko” .
153

Weź, co kura.w oła,
dodaj „ ń ” literkę,
a otrzym asz zwierzę
wspaniałe i wielkie.
154

„ O ” m a na przodzie
i pływa po wodzie.
Co to?
155

Pół „sali", pół „koła”
ścina trawy i zioła
Czy wiecie, dzieciaki,
kto jest taki.
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156

Co „las, nos i k o s ”
ma w końcu,
na począdku
znajdziesz w słońcu.
157
Ma to „ m a k ”, nie m a „k o t”;
m a to „las”, nie m a „m łot”.
158
Ma to „ kruk”, nie m a „ h u k ”m a to „ra k ”, nie m a „hak.
159
Gdy z „kawy i szafy”
początki weźmiecie,
to ją na śniadanie
bez sm aku, lecz zjecie.
160
Trzy litery złóż, m e dziecię,
znajdziesz miesiąc, strojny w kwiecie!
Dwie litery da ci „ ra m a ”,
trzecią „ p a ja c ”, alb „jam a”.
161

Gdy m a trzy litery,
m ieszka w norze w lesie;
gdy czwartą dodacie,
listonosz go niesie.
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162
W prost — napój oznacza;
wspak — c m e n tarz otacza.
163
Czytaj wprost, czytaj w spak —
zawsze będzie tylko — taki
Praw da tego ludziom znana,
w Piśm ie Świętem opisana.
164
Przez S — w śnieżne zimy bywa;
przez M — to kaszka! J a k ż e się nazywa.
165
Przez R — w wodzie pływa;
przez Sz — w oknie bywa.
166
Przez K — niejedna
jest w waszej książeczce;
przez M — to imię
n a d a n e dzieweczce.
167
Przez M — na listach
przyklejana bywa;
przez T — m am u sia
do tarcia używa.
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168
Przez P — często
ogród opasuje;
przez M — naw et
żelazo rozkuje.
169

'

Przez W — są na każdej głowie;
przez G — jest ich wiele w m owie.
170 .
Przez N — ma ich cztery krowa;
przez R — tylko ślim ak chowa.
171
Przez Wi — z kwiatków
splatają dzieweczki,
przez S ;— lecą po śniegu
z góreczki.
172
Przez W — to trunek
jest wyborowy;
przez K — tam ujrzysz
obraz filmowy.
173
Przez S — z wisienek
i jagódek ciecze;
przez R — dwanaście
miesięcy się wlecze.
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174 .
Przez
przez
przez
przez

L
S
P
Ł

—
—
—
—

coś nieprzyjem nego;
niem a drzew bez tego;
moc rózeg oznacza;
jeźdźca otacza. ,
175

Przez H -— m ocno siedzi w ścianie;
przez S - -- w iosenne ubranie;
przey Z - -r uczeń w dawnych czasach;
przez M — na polach, nie widziałem w lasach.
176
Przez
przez
przez
przez

K
N
L
R

—
—
—
—

często bywa na śniadanie;
część znana świątyni;
wielkie szkody czyni;
to miasto, mój panie.
177

Przez
przez
przez
gdzie

G —
M —
R —
Adam

słowik kocha tkliwy;
kwiatkami strojny;
to kącik szczęśliwy,
mieszkał o wszystko spokojny.
178

Weźcie trunek wyborowy,
rozłóżcie go na połowy,
głoskę „1” zam ieśćcie w rzędzie.
Ja k ie m iasto z tego będzie.
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179

Do dużego worka,
włóż literę „i”
i spytaj stolarza,
co to? Powie ci!
180
Co to, co to takiego,
robi rymarz z rzemienia,
gdy „i” dodasz, się zmienia
w coś żółtego, miałkiego.
181
Gdy „Ł” — ma w końcu,
w każdym d o m u znany;
gdy „ g ” jest zwykle
ze zbóż ustawiany.
182
Którą sylabę z „rosołu"
um ieścić trzeba w literze,
by otrzym ać ptaka,
który ruin strzeże.
183
Dosyć duże wybierz zwierzę,
ustaw je po „ O ” literze,
a otrzym asz rybę znaną,
w rzekach naszych spotykaną.
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184
Weź zwierzęta ociężałe,
po nich w net „ ń ” ustaw w rzędzie,
a odgadną dzieci małe,
że to kawał Polski będzie.
185
Gdy czytasz wprost — jestem napojem ;
kiedy zaś z figlów przeczytasz wspak,
wtedy w net poznasz, że jestem ptak,
znany wokoło — gwizdąniem swojem .
186
Zagadka ta dawno
wszystkim zna n a była:
— „Który był z żelaza
zam ek Radziwiłła?”
187
Teraz ci powiem
figielek nowy:
— Kiedy ty w dom u
jesteś bez głowy?
188
I tę zagadkę odgadnij, dziecię!
Kto m a największą czapkę na świecie?

—
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Jeszcze chwileczkę ja w as-zabawię:
•

'Jakich kam yków najwięcej w stawie?
190
Spytał tygrysa raz jeden

lew

— Jakich najwięcej jest w lesie drzew?

SZARADY

I.
Pierwsze z drugiem — wszyscy znacie,
bo to z chlebem zajadacie;
drugie z pierwszem — tworzy wiechy,
lub na dachach wiejskich strzechy.
II.
Pierwsze — głoska w alfabecie;
drugie z pierw szem — wielka pani,
kosztownośni wiele na niej.
Całość — imię wszystkim znane,
Chłopcom na chrzcie jest dawane.
III.
Drugie czw arte — czy wy wiecie?
karmić lubi •— pierw sze trzecie.
Całość — znana bywa wszędzie.
Kto ma słaby wzrok, mieć będzie.

-

66 IV.

Pierwsze - drugie — z garnka leci;
czw arte - drugie — straszy dzieci;
całość — deszczu się nie boi.
No, zgadnijcie, drodzy moi!
V.
Pierwsze — to słowo obrony
małego, — kiedy drażniony.
Pierwsze i drugie znajdziecie,
kiedy do lasu pójdziecie.
Drugie zaś z pierw szem złożone
bywa słoneczkiem zbudzone.
VI.
Pierwsze — wskazuje na — drugie - trzecie,
które za m iastem zaraz znajdziecie.
Trzecie zaś z pierw szem — spędzacie mile,
zwłaszcza pod całością — w gorące chwile.
VII.
Pierwsze — kury zew;
drugie — wiele drzew;
drugie — trzecie — mówi niania,
że to rzecz do podpierania.
C ałość — na wsi i w niedziele
stoi nieraz przy kościele.
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VIII.

Pierwsze wspak — powiedz m am ie,
że śpiewacie zwykle w gamie.
Drugie — trzecie — przypomina,
jak uczciwym być należy.
Całość — zdobi zaś rycerzy,
no — i księcia z pod Raszyna.

IX.
Pierwsze — drugie — Polskę dawną
przed wrogiem broniły.
Pierwsze — trzecie — Polskę sławną
W łochom otworzyły.
Całość — streszcza chłopską duszę
w jej pierwotnym stanie,
i przez wieki — wierzyć m uszę —
sym bolem zostanie.

X.
Pierwsze — trzecie — znane drzewa,
z których m eble wyginają.
Pierwsze — drugie — wszystkich gniewa,
choć ją starsi młodszym dają.
Całość —: dobra ziem ia rodzi.
Zgadnij, o co tutaj chodzi?!
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XI.

Pierwszą — znajdziesz w głosek rzędzie;
druga z pierw szą — świecić będzie
nad pożarem ciem ną nocą.
Całość — bywa używana
przez fryzjerów, więc wam znana.
Poco ja to mówię, poco!

XII.
Pierwsze i drugie — to sławna osoba
z czasów ostatnich królów Jagiellonów,
znana zapew ne i z obcych salonów.
Z nią przewrotności nastała choroba.
Je j — drugie — czw arte i piąte czy wiecie?
górne m arzeniom przypinała skrzydła,
d u m ę wzniercała, przez którą na świecie
wszystkim szlachetnym Polakom obrzydła.
Piąte i drugie—śm ierć nieraz sprow adza
i całość um iera, czy to król, czy władza.
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Rozwiązania zagadek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zagadka.
Dzięcioł.
Mak.
Piłeczka.
Lusterko.
Kreda.
Parasol.
Sam olot
Jajko.
Poduszka.
Osa.
Dzwonek.
Jabłko.
Kwiatek.
Zegarek.
Oczy.
Węgiel.
Śnieg.
Piła.
Masło.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40

Rogalik.
Filiżanka.
Motyl.
Książka.
Zapałka.
Ogród warzywny
Marchew.
Ser.
Pokrzywa.
Studnia.
Lampa.
Wełna.
Pomidory.
Słońce.
Parasol.
Słoń.
Świnka.
Opłatek.
Mleko.
Pająk.

70
Wiewiórka.
Lis.
Makówka.
Słonecznik.
Orzeł.
Chorągiewka.
Cebula.
Fasola.
Wilk.
W rona.
Butelka.
Obraz.
Szyszki.
Dzięcioł.
Beczka.
Kwiatki
doniczkowe.
57. Ręcznik.
58. Ser.
59. Zając.
60. Koza.
61. Wycieraczka.
62. Klamka.
63. Gumka.
64. T em perów ka.
65. Śnieg.
Bazie.
66
67. Sanki.
68. Noc.
69. Wróbel.
70. Gęś.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

—
71.
72.
73.
74
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82
83
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Sadze.
Łódka.
Burza.
Tęcza.
Kaczeńce.
Łąka.
Kreda.
Sad.
Sitko.
Teczka.
Rak.
Kasztan.
Choinka.
Zimny ogień.
Kozły do piło
wania drzewa.
Szczotka.
A tram ent.
J a g o d y borówki
Dzwonek szkolny.
Wiatrak.
Gniazdko
Pijawka.
Płatki śniegow e
Kwiatki.
Pszczółki.
Jagódki.
Niezapominajki.
Świeczka.
Pogrzebacz
(haczyk).

—
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
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Okulary.
Pomnik.
Piec.
Jeż.
Rzeka.
Zeszyt.
Czapka.
Jajko-pisanka.
Mrowisko.
Słowik.
Jaskółka.
Ule.
Zając.
Skowronek.
Cztery pory roku.
Rowerzysta
z rowerem.
Pszczoła.
Kościół.
Chmura.
Piorun.
Sen-mara.
Tablica.
Kosa.
Kot.
Grad.
Dziadek do orzechów
Sierp.
Dwa (2).
Buty z cholewa mi.
Kalendarze.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
,142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Kapusta.
Chleb.
Woda.
Lód.
Cepy.
Nożyczki.
Tęcza.
Pierścień.
List.
Drzewo.
Wiatr.
Gwiazda.
Kaczka.
Kukułka.
Cmentarz.
Jaskier.
Kra (lodu).
Firanka.
Narty.
Sam ochód.
Grzybek.
Czapka.
Kura.
Koń.
Okręt.
Kosa.
Literę „ s”.
Literę „ a ”.
Literę „r”.
Kasza.
Maj.

—
161. Lis-t.
162. Rum-mur.
163. Potop.
164. Sam a-m am a.
165. Ryba-szyba.
166. Karta-Marta.
167. Marka-tarka.
168. Płot-młot
169. Włosy-głosy.
170. Nogi-rogi.
171. Wianki-sanki.
172. Wino-kino.
173. Sok-rok.
174. Lęk,sęk, pęk,łęk.
175.
176.

Hak, sak, żak,
mak.
Kawa, nawa,
lawa, Rawa.

72 —
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Gaj, maj, raj.
Wi-l-no.
W-i-ór.
P -ia se k .
Stó-ł, stó-g.
So-w-a.
O-koń.
Woły-ń.
Sok-kos.
Zam ek u drzwi

187.

Gdy głowę
wysadzisz luf
cikiem.
Ten, kto ma
największą
głowę.
Mokrych.
Okrągłych.

188.

189.
190.

Rozwiązania szarad
Ma-slo.
2. fl-dam.
3. O-ku-la-ry.
4. Pa-ra-sol-ka.
5. No-ra.
6. To-po-Ia.
7. Ko-las-ka.
1.

8.
9.

Od-wa-ga.
Bo-ry-na
(„ C h lo p r-R e y m o

10.

Bu-ra-ki.

11.

ft-łun.

12. Bo-na-wen tij-ra.

Państwowego Liceimy
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