
Jarné kvietky v hádankách  



Drobný kvietok na jar 

kvitne. Hľadia z trávy modré 

očká. Pekne vonia, keď deň 

svitne. Je to hloh či … (fialôčka) 



V lese, kde je tôňa, rastie, pekne 

vonia. Zvončekami stále cinká 

malá biela … (konvalinka) 



Biele, modré aj ružové kvety 

hladká vetra van. Čo to vonia? 

Agát? Baza? Rozkvitnutý … 

(orgován) 



Chodí slnko po priekope, 

vyháňa sneh, na zem klope a v 

jej hrudkách lúčmi tká malé žlté 

slniečka.  (podbeľ) 



Žlté hniezda kvietkov z jari, 

rozsiate sú po chotári. Do 

každého kalíška nakukuje 

včelička.  (prvosienka) 



Lúka plná žltých hlávok, strapatí 

ju jarný vánok. Keď si zopár 

vláskov chytí, urobí z nich 

padáčiky.  (púpava) 



V potoku si nohy močí, dvíha z 

vody žlté oči. Pod lesklými 

listami žabka drieme od jari.  

(záružlie) 



Nebojí sa snehu, šíri radosť, nehu. 

Prvú krásu do vienka jari dá. Kto?  

(snežienka) 



Žltá hlávka, biele vlasy, 

celý deň sa z trávy hlási. 

Na vŕšku jej stebielka 

je motýlia postieľka.  
(margarétka) 



Žltá hlávka, biele vlasy, 

celý deň sa z trávy hlási. 

Na vŕšku jej stebielka 

je motýlia postieľka.  (narcis) 



Rastie v žite modrý kvietok, 

okvetie sťa korunka. 

Je to zvonček, nevädza, či stračia 

nôžka drobunká?  (nevädza) 



Ako malé slnká svietia, 

potom ako padák letia. 

A tam, kde si v tráve sadnú, 

na rok farbu slnku kradnú.  
(púpava) 



Prvý lúčik zlatý  

prebúdza ju zo sna. 

Sedem krás ju šatí, 

skromnosť na nej ôsma. 
(sedmokráska) 



Rastie do výšavy 

kalich kolísavý. 

Vetríček ho prosí: 

“Daj mi kvapku rosy!“  (tulipán) 



Lupene má štyri kvietok. 

Červené sú, veru tak. 

V žite kvitne, každý vie to. 

 Je to kúkoľ, vlčí mak?  (vlčí mak) 



Cingi – lingi, bim, bam, bom, 

vyhráva si s vetríkom. 

Hostí hostí v domčeku 

v bledomodrom ...  (zvonček) 



Je celá fialová  

v tráve sa ľahko schová, 

včielkam to ale nevadí, 

vôňa ju aj tak prezradí.  
 
(fialka) 



Biely kvietok z chotára, 

 jari bránu otvára. 

 Na byľôčke snežná vločka, 

 vo vázičke mamu počká.  
(snežienka) 
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