
Hádanky pro děti  k vytisknutí
● Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. (šnek)

● Má sto jehel, žádnou nit. Umí dupat, ne však šít. (ježek)

● Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá, věčně pije na své zdraví, v brnění, co 

nerezaví. (ryba)

● Hleďme na ni, parádnici: puntíky má na čepici. Bílý závoj, nožka laní – pozor na tu 

lesní paní! (muchomůrka)

● Má to rohy, žádné nohy. (polštář)

● Nebýt mého kokrhání, nebylo rána ani.Vstávejte už, lenoši. Dlouho spát se nesluší. 

(kohout)

● Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré vlasy, 

jak to? (třetí je plešatý)

● Proč je hodinová ručička na hodinách tlustší? (méně se hýbe)

● Když mě vidíš, nevidíš. (tma)

● Černobílé pruhy má, jako koník vypadá. (zebra)

● Na stovku svých botiček nemá žádný botníček. (stonožka)

● Když jí ubíráte, roste. Když jí přidáváte, zmenšuje se. (jáma)

● Každé ráno vesele tahá spáče z postele. Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou po 

palici. (budík)

● Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. (oči)

● Den co den neúnavně tká, sám však chodí nahý. (pavouk)

● Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá saně, přece nikdy neustane. (čas)

● Je pichlavá a žahá ráda, však léčivosti její sláva. (kopřiva)

● Stojí stojí hrdina, chlubně břicho vypíná. Přijde-li však na něj slunce, roztaje jak 

zmrzlina. (sněhulák)

● Bez barev a bez palety, na okna kreslí bílé květy. Tenhle známý malíř nechce ani 

halíř. (mráz)

● Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkách a těm, kdo ji svlečou, slzy z očí tečou. 

(cibule)

● Frajer bosý, zelený klobouk nosí. Když jde, tak se kolíbá. Dělat v řece potápěče, to je 

jeho záliba. (kačer)

● Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. (sníh)

● Co roste kořenem vzhůru? (horní zuby)

● Má to zuby, ale nic to nejí. (hřeben nebo pila)



● Mám dvě patky, každou na jinou stranu. (chleba)

● Nemá ruce, nemá nohy, a přece vrata a okna otevírá. (vítr)

● Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to kočka. 

(kocour)


