
Prvi namig: 
Lep dober dan! Danes zate imam 
posebno nalogo, vem, da dobro
 ti bo šlo, brez skrbi saj ni težko. 

Vsako uganko, ki jo odkriješ, darilce 
sebi lahko odviješ. Za 

začetek pa reši prvi namig:
Nosiš ga, hkrati pa v njem stojiš.

Rešitve: 1namig: čevelj
notri: knjiga, miza, igla, smetiščnica,
miza, budilka, radio, lonec,  telefon,
likalnik 
na prostem: žoga, kolo, avto, deteljica,
dežnik, drevo, ključ, lestev, ptičja 
hišica

Velikončni lov za jajci
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Svojim zelenim sestricam 
se zdi enaka, za srečo pa

ni dobra vsaka!
Kje pa! Prava je leta, ki
štiri zelene listke ima! 

Nima dimnika in vrat,
pa vseeno vanjo rad

prileti prezebel ptiček,
da nahrani ga fantiček. 

Beseda na K, konča se
na O, vmes sta še 

skrita O in L.

Udoben sedež,
zaprta vrata pa 
vendar mimo 

tebe beži trata.  

Tale debeluška ni 
lenuška, venomer se 
kotali ali skakati si želi.

Raste visoko, visoko v
nebo, raste v nebo

zeleno d... 

Droben škrat zobat,
kralj ključavnic, vrat,

hiško, klet zapre,
tat skoz' okno gre. 

Majhne strehe iz blaga
nas varujejo dežja. 

Luknja pri luknji,
vmes ozke poti,
na vsaki si višje,
če strah te ni.   
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Školjko dvignem na 
uho, ga ne vidim, 

vprašam, kdo? Da si 
gost ni prišel v vas, 

vendar slišim dragi glas.

Jo roka drži,
jo metla žgečka,
ko vse naloži,
bolj čista so tla.

Štiri noge ima, a 
hoditi ne more, 
ne zna.

Tiho meri čas, a 
zbudi nas 
prav na glas.

Sem in tja, sem in tja,
čez razgrnjen kos blaga,
piha, puha,peče, kar ni

gladko, poravna.

Trn ni, pa vendar zbode, 
živa ni, pa vendar dela, 
skoz uho ji vtakni nitko, 
pa bo luknja kmalu cela.

Tam na belem polju 
črne so sledi,če 
jih znaš razbrati,
veliko izveš stvari.

Kdo skrinjico čudno
pozna, če gumbke
obračaš – že ti igra.

 

Zajeten gospod, je 
manjši kot sod, 
koristen pa le, 

če v njem kaj zavre.

RubiRudi.com



RubiRudi.com


