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За горизонталлю:
1 В небі високо між
хмар На мотузці він
літав. За мотузку
потягну Та на землю
поверну. Повітряний
... (4)
2 По траві повзла змія.
Налякався добре я.
Від гадюки біг
чимдуж, А то
виявився « (3)
4 Без голови, а в шапці,
Одна нога - і та без
чобота. (4)
6 Забава з мильної
води. Подули ± ось і
пухірці. Відбились в
кульках усмішки
Літають« Мильні «
(9)
8 Склав охайненько
школяр Ручки, олівці
в« (5)
9 Коли хочеш ти
читати, То повинен
мене знати, А коли
мене не знаєш, То
нічого не вчитаєш. (6)
11 Я порою дощовою ±
Наче дах над
головою. При собі
мене тримають, А як
дощ пройде ±
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складають. (10)
13 Сопе, хропе, часом
чхає, Сюди-туди
зазирає, На морозі
замерзає, Бо одежини
не має. (3)
15 Швидко мчить, бо
поспішає, Пасажирів
підбирає. І хвилинка у
хвилинку Їх доставить
на зупинку. (7)
17 Всім обід готує мама,
Ось бере вона
петрушку, Інші додає
приправи ² Будем
їсти смачну ... (4)
18 Цього діда мусиш
знати, Він стоїть десь
під стіною. Кожен
день твою кімнату
Підмітає бородою. (5)
20 Знизу вгору, потім
вниз Чудо-віз мене
привіз. Без руля і без
коліс Тягне вгору ±
потім вниз. (9)
21 У нашої бабусі
Сидить дід в кожусі,
Проти печі гріється,
Без води умиється. (3)
22 Найрідніша,
наймиліша, Всіх вона
нас пестить, тішить,
Завжди скрізь буває з
нами. Відгадайте, хто

це?.. (4)
23 На полі народився, на
заводі варився, на
столі розчинився. (5)
За вертикаллю:
1 Без насіння виростає І
міцне коріння має.
Ним їмо і хліб, і суп.
Що це буде, дітки? (3)
2 Хто приходить, Той
до неї підходить,
Кидає на зуб свій
кожух. А коли
спекота, То нема
роботи. (7)
3 Навесні цвітуть, мов
свічі, Заглядають
сонцю в вічі, А під
осінь ті свічки
Вдягнуть з голок
кожушки. (6)
5 Барилко без обручів,
без дна, А в нім два
сорти вина. (4)
7 Спритний майстер у
стрибках: На деревах,
по гілках. Вся руда,
пухнастий хвіст,
Рідний дім для неї ±
ліс. (5)
8 Кружляють в повітрі
маленькі пушинки,
Легенькі та білі,
неначе сніжинки,
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Дивуються дуже
дорослі і діти: Де ж
міг раптом взятися
сніг серед літа?
Тополиний ... (3)
Пасажирів і вантаж
Відвезе він вчасно
враз. Пливе, їде та
летить ± Всюди
швидко він домчить.
(9)
У бабине літо Легке
срібне сито, Не
руками ткане, Летить
ось над нами. Що ж
це, дитинко? Це - «
(9)
Уночі гуляє, А вдень
спочиває, Має круглі
очі, Бачить серед
ночі. (4)
У воді родиться і
води боїться. (4)
Хоч я і страшнуватий,
Ось палиця в руці, Та
як мені прогнати Від
проса горобців? (7)
Є і чорна і червона, А
поживна ж бо яка!
Зветься цей продукт
чудовий Не інакше,
як « (4)

