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V tráve žijú, ver mi, muzikanti čierni. Cvrlikajú z lúčky celkom malé. (cvrčky) 
Na slnečnicovom kvete pasie sa, to iste viete. Líže nektár, ba aj peľ, veľký, čiernožltý. 
(čmeliak) 
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Chudý ako špageta, cez hlinu sa prepletá. Už sa hojdá na háčiku, chytím naňho asi 
šťuku. (dážďovka) 
Malej slečny v červenom kabáte s čiernymi bodkami sa pýtam: Aké bude počasie? 
(lienka) 
Chodí nad nami hore nohami. (mucha) 
Živí sa z ničoho, lebo vyžiera iba diery. (moľa) 
V lese žijú v takom kopci, pekne spolu ako v obci. Šikovný hmyz, neboja sa žiadnej 
práce. (mravce) 
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Malé skromné zvieratká, všetko vlečú za vrátka. Krok sem a dva tam, robotnejších 
nepoznám. (mravec) 
Malý drobček v lese žije, neustále pochoduje. Malý pracant domček stavia, ale sám 
ho postavia. (mravček) 
Maľovaná knižka letí na kvetovú stráň. Tá knižočka, milé deti, má len párik strán. 
(motýľ) 
Za mladi sa plazím, dlho tak nežijem, sám sa ja pochovám a v hrobe nezhnijem. Po 
krátkom čase uvidíš ma zase, ako letím z hrobu v celej svojej kráse. (motýľ) 
O kom sa vraví, že je prelietavý? Z kvetu na kvet sadá, novú krásu hľadá. (motýľ) 
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Tkám a snujem jemné nite a predsa ma nechcú v byte. (pavúk) 
V každom dome tkáča majú, neplašia ho, nechovajú a čo natká dobráčisko, vyhodia 
mu na smetisko. (pavúk) 
Poľovník som bez ručnice, pradiem, ale bez praslice, rytierom som bez šabličky, 
prorokujem bez knižtičky. (pavúk) 
Praslice nemá ani vretena, bez krosien plátno utkať môže. (pavúk) 
Hoci je malá, keby ste ju chceli obuť, potrebovali by ste veľa peňazí na kúpenie 
topánok na všetky jej nohy. (stonožka) 
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Kade letím, sama si svietim, lampa som malá. (svätojánska muška) 
Čo to letnou nocou bliká, svetlo svieti spod jej bruška. (svätojánska muška) 
Vo dne spáva, večer vstáva, keď po hore letí, na cestu si svieti. (svätojánska 
muška) 
V kvietkoch bzučí a peľ zbiera bystrá, pracovitá… (včela) 
Bzučí cestou na stý kvet, do košíčka zbiera med. (včela) 
 


