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Zagadki o zawodach 

 

1. Zagadka o sprzedawcy 

Za ladą sklepową, 

sprzeda to i owo. 

2. Zagadka o szklarzu 

Każde okno szyby ma, 

ale kto je tam wstawia? 

3. Zagadka o hydrauliku 

Jaki zawód ma ten pan, 

co naprawi każdy kran? 

4. Zagadka o lekarzu 

W dzień i w nocy pracuje. 

Chorym leki przepisuje. 

5. Zagadka o fryzjerze 

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże, 

czy już wiesz kto to? 

6. Zagadka o piekarzu 

Ma biały fartuch – jak lekarz. 

Ale nie leczy – wypieka. 

7. Zagadka o murarzu 

Wciąż buduje domy dzielnie. 

Wszyscy znamy jego kielnię. 

8. Zagadka o stolarzu 

Deska, młotek, zręczne ręce. 

Zrobią mebli coraz więcej. 

9. Zagadka o kucharkach 
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Jak się nazywają panie, których 

zajęciem jest gotowanie? 

10. Zagadka o lotniku 

Przez ciemne chmury szybko przenika. 

Wszyscy cenimy pana … . 

11. Zagadka o weterynarzu 

Jak się nazywa taki lekarz, 

którego pacjent głośno szczeka? 

12.Zagadka o maszynistce 

Kto najszybciej słowa pisze, 

kiedy palcami stuka w klawisze? 

13.Zagadka o spawaczu 

Jak nazwiesz 

takiego czarodzieja, 

który płomieniem 

żelazo skleja? 

14.Zagadka o księgarzu 

Nie mierzy, nie waży, 

a sprzedaje. 

Dużo wierszy, 

opowiadań i bajek 

15.Zagadka o wróżce 

Piękne szaty, 

w ręce-patyk. 

Choć to nie do wiary, 

uczyni nim czary! 

16.Zagadka o bibliotekarzu 

Kto ma na półkach 

książek bez liku, 

i dba o książki, 

i czytelników. 
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17. Zagadka o aktorze 

Choć to nie rolnik, 

lecz role ma. 

Często w teatrze 

lub w filmie gra. 

18. Zagadka o policjancie 

Kto na skrzyżowaniu 

bez obawy staje. 

Bo ręką zatrzyma 

auta i tramwaje? 

19. Zagadka o leśniczym 

Las kocha szczerze. 

Zwierzętom dobrze życzy. 

Ma zielony mundur. 

Bo to pan … . 

20. Zagadka o zdunie 

Pełno w kuchni dymu, 

bo zepsuł się piec. 

Co robić? Po … trzeba 

zaraz biec! 

21. Zagadka o listonoszu 

Chodzi z dużą torbą 

i z tego jest znany, 

że nosi przekazy, 

listy, telegramy. 

22. Zagadka o aptekarzu 

W białym fartuchu 

sprzedaje nam z półek. 

Buteleczki, tubki, 

torebki pigułek. 
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23. Zagadka o weterynarzu 

W białym fartuchu 

ze słuchawkami. 

Zajmuje się fachowo 

chorymi zwierzętami. 

24. Zagadka o pielęgniarce 

Nosi biały czepek 

i biały fartuszek, 

a żebyś był zdrowy, 

czasem ukłuć musi. 

25. Zagadka o telefonistce 

Halo halo woła: 

do kabiny 3-ciej, 

proszę głośno mówić, 

bo na linii Szczecin. 

26. Zagadka o listonoszu 

Chodzi z dużą torbą 

i z tego jest znany, 

że roznosi listy, 

paczki, oraz telegramy. 

27. Zagadka o ratowniku 

Nie leży na plaży, 

wypatruje oczy. 

Gdy potrzebna pomoc, 

szybko w wodę skoczy. 

28. Zagadka o rybaku 

Kto pracuje wtedy, 

kiedy łodzią płynie. 

I oczka ze sznurka, 

moczy w głębinie. 
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