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За горизонталлю:
1 Хоч не літак, а
крилатий, Без крил
не може
працювати. (6)
3 По траві повзла
змія. Налякався
добре я. Від гадюки
біг чимдуж, А то
виявився « (3)
4 Біла птиця в небі
вертиться, Хвіст як струна.
Перерветься хвіст Падай, птиця, як
той лист. (4)
5 І червона, й
соковита, Та гірка
вона все літо.
Припече мороз ±
вона Стала добра й
смачна. (6)
6 На городі нога
стоїть, На нозі
голова висить.
Куди сонце
повертається, Туди
голова нахиляється.
(8)
8 В полі жовті
промінчата
Шелестять, немов
зайчата, А вусаті ж
їхні віти! Що це,
друзі? Мабуть«
(4)

10 До дітей на кожне
свято Просять в
гості завітати, Бо
солодкий і
смачний.
Здогадались, хто
такий? (4)
11 Впаде ² поскаче,
Вдариш ² не
плаче. (3)
13 Кружляють в
повітрі маленькі
пушинки, Легенькі
та білі, неначе
сніжинки,
Дивуються дуже
дорослі і діти: Де ж
міг раптом взятися
сніг серед літа?
Тополиний ... (3)
15 У бабине літо
Легке срібне сито,
Не руками ткане,
Летить ось над
нами. Що ж це,
дитинко? Це - «
(9)
17 Стою межи двома
світлами, Природа
моя горбата, Багаті
соки мої збирають,
А бідні на землю
кидають. (3)
18 Запах, колір ± все
відмінне,
Посміхнешся

неодмінно. Як
серединку кусати,
Скривить так, що й
не впізнати. (5)
19 Торох, торох,
Розсипався горох.
Почало світати ±
Нема що збирати.
(5)
20 Тезко мій збудує
дім, Я дам воду в
домі тім. (4)
За вертикаллю:
1 Ні дощами, ні
снігами За сто
років не розмить.
Але хлопці ±
хулігани Можуть
м¶ячиком розбить.
(5)
2 Без рук, без ніг, А
пнеться на батіг (7)
4 Книжечки
маленькі, Аркуші
біленькі. В них ми
вчимося писати, І
складати, й
віднімати. (5)
7 У нашої бабусі
Сидить дід в
кожусі, Проти печі
гріється, Без води
умиється. (3)

9 Уночі гуляє, А
вдень спочиває,
Має круглі очі,
Бачить серед ночі.
(4)
11 Хто крилатий,
гарний, гожий, На
красиву квітку
схожий, Має
довгий хоботок,
П¶є нектар ним із
квіток? (7)
12 Ніде не купиш, На
вагах не зважиш,
Сам здобуваєш, У
комору складаєш.
(6)
13 Він жовтенький і
сипучий, У дворі
лежить у кучі.
Якщо хочеш ±
можеш брати І
фортецю будувати.
Тільки воду мусиш
мати. (5)
14 Народився із землі,
Зарум¶янивсь на
вогні І з¶явився на
столі До борщу
тобі й мені. (4)
16 Грушка ± не
грушка, Вушка та
дужка, Порожнє
бриньчить, Повне ±
мовчить. (5)

