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Anioł stróż
Ma on białe skrzydła
I mieszka gdzieś w niebie,
Lecz z całą pewnością
Troszczy się o ciebie!
Biedronka
Jest taka maleńka,
A tak dzielnie lata,
Nawet dzieci wiedzą,
Że jest piegowata.
Bocian
Nogi ma czerwone,
Czasem żaby je,
A kto nie odgadnie,
Niech woła: – Kle, kle!
Bóbr

W rzeczce mieszka taki
Sprytny budowniczy,
Co tylko na swoje
Ostre zęby liczy.

Deszcz
Gdyby go w ogóle
Nie było na świecie,
To wszystko by uschło
Na naszej planecie.

Dzięcioł
Jeśli go zapytasz,
Czy on drzewa leczy –
Pięć razy przytaknie,
Szósty raz zaprzeczy...

Dzik
Choć jego kuzynka
W ciepłym chlewie żyje,
On jej nie zazdrości,
Gdy wśród dębów ryje.
Foka
Bawi się na brzegu
Albo w morzu pluska,
Wygląda jak wielka
Bardzo tłusta kluska.

Gęś

Czasami jest szara,
Dużo częściej biała,
Nie każdy by odgadł,
Gdyby nie gęgała!

Gwiazdy
Każdy bardzo lubi,
Gdy pogodną nocą
Mrugają na niebie
I pięknie migocą.
Gołąb
Nie trzeba go widzieć,
Wystarczy posłuchać,
Jak na parapecie
Lub na drzewie grucha.

Kangur
Ten dziwak z Australii
Nie biega, lecz skacze,
Na brzuchu ma torbę,
Bo on jest torbaczem.

Kogut
Nigdy się nie czesze,
Choć ma piękny grzebień,
Za to głośnym pianiem
Może zbudzić ciebie.
Kaczka
Uwielbia się kąpać,
Krótkie nóżki ma,
Na pewno odgadniesz,
Gdy powiesz: – Kwa, kwa!
Koń
Jeśli nie wiesz, jakie
Zwierzę w stajni mieszka,
Dodam, że czasami
Głośno rży i wierzga...
Kot
Kiedy go ktoś głaszcze,
To przyjemnie mruczy,
Drapie pazurami,
Gdy mu się dokuczy.
Krowa
Kiedy się w oborze
Do syta nie naje,
Wtedy głośni ryczy
I mleka nie daje.

Koza
Ma rogi i bródkę,
Nawet miotłę zje,
O wszystkim na świecie
Mówi, że jest be!...
Kruk
Prawdziwy jest czarny
I donośnie kracze,
Gdy się zdarzy biały,
Cenią go zbieracze.
Księżyc
Raz jest jak rogalik,
Raz jak srebrny talerz,
A czasami w nocy
Nie widać go wcale.
Kura
Na darmo ją człowiek
Zachęca i prosi –
Chociaż dużo gdacze,
Złotych jaj nie znosi.
Lew
Słynie z wielkiej grzywy
I ogromnej siły,
Dlatego zwierzęta
Królem go zrobiły.

Lis
Nawet, gdy jest głodny
I okropnie chudy,
Jego słynny ogon
Jest piękny i rudy.
Łabędź
Szyję ma wygiętą
Jak litera S,
Nie pomyl go z gęsią,
Bo on księciem jest!
Łoś
Rogi jak łopaty,
Nogi jak patyki,
Już z daleka słychać
Jego głośne ryki.
Małpa
Podobna do ludzi,
Ale nie próżnuje,
Nigdy się nie nudzi,
Bo ciągle figluje.
Niedźwiedź
Te wielkie są czarne,
Białe lub brązowe,
Lecz dzieci kochają
Małe i pluszowe.

Nietoperz
To dziwne zwierzątko
Dziwne ma zwyczaje,
Sypia pod sufitem
I smoka udaje.
Nosorożec
Cóż to za dziwoląg,
Który rogi nosi,
Nie na czubku głowy,
Lecz na samym nosie?
Owca
Z jej futra powstają
Sweterki wełniane,
A swojego męża
Nazywa baranem.
Papuga
Dziobek ma jak haczyk
I okropnie skrzeczy,
Czasem umie mówić,
Niestety – od rzeczy.
Paw
Ogon ma jak wachlarz,
Największy na świecie,
Większego pyszałka
Także nie znajdziecie.

Pingwin
Nóżki ma króciutkie,
A strój czarno-biały,
Marny z niego biegacz,
Lecz pływak wspaniały.

Pies
Choć to jest najlepszy
Przyjaciel człowieka,
Jeśli kogoś nie zna,
Szczerzy kły i szczeka.
Pszczoła
Ten owad od wiosny,
Przez calutkie lato,
Trudzi się dla ludzi
I nic nie chce za to.
Ryś
Ma na uszach takie
Śmieszne dwa pędzelki,
Jakby nie był kotem,
Lecz malarzem wielkim.
Skowronek
Ten wspaniały śpiewak
Zrywa się o świcie,
Żeby ludziom w polu
Uprzyjemniać życie.

Słoń

Chociaż chodzi z trąbą,
Nie jest on trębaczem,
Lecz na pewno zgadnę,
Kiedy go zobaczę.

Słońce
Gdy przypiecze od niechcenia,
Każdy tylko szuka cienia,
Lecz gdy schowa się za chmurą,
Świat wygląda szaro-buro.
Sowa

Ma ogromną głowę
I słynie z mądrości,
W dzień jest prawie ślepa,
Widzi zaś w ciemności.

Sum
Gdyby umiał mówić,
Tak by mruczał w mule:
– To nie dzięki wąsom
Jestem rybim królem.

Struś

O tym wielkim ptaku
Wie nawet głuptasek,
Że gdy się przestraszy,
Głowę chowa w piasek.

Tygrys
W swoim pięknym futrze
W biało-rude pasy
Odważnie przemierza
Gęste bory-lasy.

Wiatr
Jeżeli go nie ma –
Listek ani drgnie,
A czasami nawet
Wielkie drzewa gnie.

Wielbłąd
Jakie to zwierzę
Dźwiga po świecie
Raz dwa, raz jeden
Garb na swoim grzbiecie?

Wiewiórka
Jest mała i zwinna
I ma rude włoski,
Największy jej przysmak,
To orzeszek włoski.
Wilk
Choć jedzenia w lesie
Nie ma on za dużo,
Nie zazdrości kundlom,
Które ludziom służą.
Zając
Kiedy poprzez pole
Ze strachu umyka,
Bardzo przypomina
Kuzyna królika.
Zebra
Zawsze zasługuje
na wielkie oklaski,
Kto zna nazwę konia
w biało-czarne paski…
Żaba

I

Czasem jest zielona –
No a w letnie noce
Kumka nad jeziorem
głośno rechoce.

Żółw

Nie boi się wrogów,
Bo mieszka w skorupie,
Której żaden żarłok
Zębami nie schrupie.

Żubr
Jest wielki, włochaty,
Ma brodę i rogi,
Gdy idzie król puszczy,
Każdy schodzi z drogi.

Żyrafa
Skórę ma w cętki,
W Afryce żyje
I ma najdłuższą
Na świecie szyję.
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