
HÁDANKY O DOMÁCICH ZVIERATÁCH 

 

Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. (koza)  

Je sťa malý koník. Nie, to nie je poník. Žerie bodľač, robí „hík“, pracovitý… (somárik) 

Sivú srsť má – nie je vlk, dlhé uši – nie je zajac, kopýtka – a nie je kôň. (somárik) 

Každý mu to prepáči, že všade pchá rypáčik. (prasa) 

Umýva sa, vody nemá, učeše sa bez hrebeňa. Sadne si mi na kolená a začne priasť bez 
vretena. (mačka)  

Umýva sa, vody nemá, učeše sa bez hrebeňa. Sadne si mi na kolená a začne priasť bez 
vretena. (mačka) 

Kto pradie, a nikdy nič nenapradie? (mačka) 

Dlhé fúzy, ostré drápy. Sivú myšku raz-dva lapí. 
(mačka)  

Mňauká, mňauká, hnevá havka. (mačka)  

Namáča si fúzy v mliečku, vyhrieva sa na slniečku. 
Dvíha hore dlhý chvost, a pradie si popod nos. (mačka) 

Keď som ešte veľmi malý, nechajú ma skákať, hrať, len 
čo trošku povyrastiem, už ma začnú zapriahať. (kôň)  

Podnájomník u nás býva, prichádza keď spíš. A ty možno ani nevieš, že sa volá… (myš)  

Do veľkého pecňa chleba, spravilo si skrýš, neposedné malé zviera, sivá, bystrá... (myš)   

Ostré zúbky, dlhý chvostík, v komore sa tajne hostí. 
(myš)  

Vo dne mlčí, v noci vrčí. (pes) 

Stráži dom a nemá pušku, zbadá letieť každú mušku. 
(pes)  

Havká, havká, hryzie kosti, aj na mňa sa občas 
zlostí. (pes)  

Krúti sa, pod nohami moce sa. Ak ho ľúbiš naozaj, 
chlieb mu veru nedávaj! Daj mu radšej veľkú kosť, 
nebudeš mať starosť. (pes) 



 

Prečo jedno dlhé uško sedí ako pajác? Prosí trochu ďatelinky, veď je predsa… (zajac) 

Kto to stále kikiríka svoju pieseň strohú? Všetky 
sliepky a kurence stráži pyšný … 
(kohút) 

Je to vták, no nie je z lesa. Má hrebeň, no nečeše sa. 
Má krídla, no nevie lietať, skoro ráno 
začnespievať.(kohút) 

Bol raz krásny biely dom, čosi čudné bolo v ňom. 
Ozval sa raz z neho zvuk: 
Ťuki, ťuki, ťuki, ťuk. Rozbil sa a čudo zlaté vyskočilo 
pápernaté! Či ho deti nepoznáte? 
(kuriatko) 

Zrniečko vždy nájde v sade, na detičky počká. Je to 
mamka – sliepka – a volá sa …(kvočka) 

Po smetisku nohou hrabe, žitko hľadá, možno mak. Keď vajíčko v hniezde znesie, zaspieva si 
kotkodák. (sliepka) 

Vo vode vie dobre plávať, chodí však aj po zemi. Keď je v kŕdli veľmi gága a trepoce 
krídlami. (hus) 

Nohy má ako lopaty, zobák má rohatý, páperové šaty. Vo vode sa mága a hovorí: „Gágá!“ 
(hus) 

V potoku si oprať skúša, biele pierka do vankúša. (hus) 


