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За горизонталлю:
2 Барилко без
обручів, без дна, А
в нім два сорти
вина. (4)
4 Торох, торох,
Розсипався горох.
Почало світати ±
Нема що збирати.
(5)
7 Панцир є не
черепаха, Дуже
схожі вони з раком.
Друг Русалки ±
Себастьян. Хто
він? Підкажіть вже
нам! (4)
8 Дуже люблять всі
діти його, Бо
смачне і солодке
воно. І у ротику
тане само.
Здогадалися? Це «
(6)
10 Що це за будинок
Ходить без
доріжки, Схожий
він на колобок, А
під дахом ріжки?
(6)
13 От так чудо із
чудес:
Простягнувся до
небес І працює

20

поміж хмар. Що
це? Будівельний «
(4)
14 По калюжах в них
стрибати Сухо в
них - не лає мати.
Радість є, нема
турботи, Це все...
Гумові ... (6)
15 Сопе, хропе, часом
чхає, Сюди-туди
зазирає, На морозі
замерзає, Бо
одежини не має. (3)

За вертикаллю:
1 Він шепоче: «
Шушу-шу« Листя
обірвать спішу. З
ним я у осіннім гаї
У таночку
покружляю». (5)
3 Білий камінь у воді
тане. (5)
4 Без насіння
виростає І міцне
коріння має. Ним
їмо і хліб, і суп. Що
це буде, дітки? (3)

16 Я порою дощовою
± Наче дах над
головою. При собі
мене тримають, А
як дощ пройде ±
складають. (10)

5 У нашої бабусі
Сидить дід в
кожусі, Проти печі
гріється, Без води
умиється. (3)

18 По траві повзла
змія. Налякався
добре я. Від гадюки
біг чимдуж, А то
виявився « (3)

6 Знизу вгору, потім
вниз Чудо-віз мене
привіз. Без руля і
без коліс Тягне
вгору ± потім вниз.
(9)

19 Через воду він
проводить, А сам з
місця вік не
сходить. (4)
20 Молотком по
ньому бах!
Забиваємо ми« (4)

9 Квітка пишна,
квітка гожа, На
троянду трішки
схожа. На кущах
вона зростає. Хто із
вас цю квітку знає?
(7)
11 Лишає він страшні

сліди, Усе він
пожирає. А як даси
йому води ±
Відразу помирає!
(6)
12 Без рук, без ніг, А
пнеться на батіг (7)
13 Олена зелена, Не
сіяна, не саджена,
Хто доторкнеться,
Той обпечеться. (7)
14 Плине він, біжить,
минає, Нам його не
вистачає. Щойно
осінь ± вже зима,
Ось він був, а вже ±
нема. (3)
17 Може звістку друг
прислав? Пошту
листоноша клав. В
скриньці пильно
подивись. Може
там чекає...? (4)

