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За горизонталлю:
1 У ворота він летить,
Як зумієш гол
забить. Скаче весело
по полю,
Незамінний у
футболі. (3)
3 Без насіння виростає
І міцне коріння має.
Ним їмо і хліб, і суп.
Що це буде, дітки?
(3)
6 Є і чорна і червона,
А поживна ж бо яка!
Зветься цей продукт
чудовий Не інакше,
як « (4)
7 Через воду він
проводить, А сам з
місця вік не сходить.
(4)
9 Під землею птиця
кубло звела і яєць
нанесла (8)
11 Може звістку друг
прислав? Пошту
листоноша клав. В
скриньці пильно
подивись. Може там
чекає...? (4)
12 У нашої бабусі
Сидить дід в кожусі,
Проти печі гріється,
Без води умиється.
(3)
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папір, І, хоч вір, а
хоч не вір, Враз
напише нове слово.
Ось і рішення
готове. Вправно
пише у руці, Бачать
всі старання ці. (5)
16 Сопе, хропе, часом
чхає, Сюди-туди
зазирає, На морозі
замерзає, Бо
одежини не має. (3)
18 У піч і з печі Стоїть
дубина, на дубині
соснина, на соснині
коноплина, а на
коноплині глина, а в
глині капустина. А в
капустині свинина.
(4)
20 Сонечко в траві
зійшло,
Усміхнулось,
розцвіло, Згодом
стало біле-біле І за
вітром полетіло. (8)
21 Його пожива ± це
листочки, Домівка ±
деревце чи кущ.
З¶являється що
травня точно
Поважний,
симпатичний « (4)
За вертикаллю:

14 Всім обід готує
мама, Ось бере вона
петрушку, Інші
додає приправи ²
Будем їсти смачну ...
(4)

1 Найрідніша,
наймиліша, Всіх
вона нас пестить,
тішить, Завжди
скрізь буває з нами.
Відгадайте, хто це?..
(4)

15 Хутко стрибне на

2 Плине він, біжить,

минає, Нам його не
вистачає. Щойно
осінь ± вже зима,
Ось він був, а вже ±
нема. (3)
4 Спритний майстер у
стрибках: На
деревах, по гілках.
Вся руда, пухнастий
хвіст, Рідний дім
для неї ± ліс. (5)
5 Знизу вгору, потім
вниз Чудо-віз мене
привіз. Без руля і без
коліс Тягне вгору ±
потім вниз. (9)
8 До дітей на кожне
свято Просять в
гості завітати, Бо
солодкий і смачний.
Здогадались, хто
такий? (4)
9 Стоїть собі літечком
На городі тіточка,
Світлокоса,
білочуба, а на ній
зелена шуба. (9)
10 Хоч я і
страшнуватий, Ось
палиця в руці, Та як
мені прогнати Від
проса горобців? (7)
11 Запах, колір ± все
відмінне,
Посміхнешся
неодмінно. Як
серединку кусати,
Скривить так, що й
не впізнати. (5)
13 Стружки всюди, не
дрівця Від гостріння
олівця. Це не ножик
та не пилка, А для

олівців« (7)
17 У лісі зростав, У
столяра побував, В
кімнаті оселився,
Полотном укрився.
(4)
19 Він скрізь: у полі і в
саду, А в дім не
попаде, І я тоді лиш
з дому йду, Коли
вже він не йде. (3)

