Hádanky
1. Bylo pět bratrů a každý měl jednu sestru. Kolik bylo dohromady sourozenců?

2. Kolik musí běžet zajíců, abychom viděli, že běží jeden za druhým?

3. Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží dvě cihly?

4. Matka přinesla v košíčku tři jablka. Jak je rozdělí třem dcerám, aby každá
dostala jedno jablko a přitom aby jedno zůstalo v košíčku?

5. Hejno hus šlo po silnici. Jedna šla přede dvěma, jedna mezi dvěma a jedna za
dvěma. Kolik hus v onom hejnu bylo?

6. Na stavbě domu pracuje pět lidí. Stavbyvedoucí zavolá: „Polovička do
kanceláře!“ Kolik lidí zbyde na stavbě domu?

7. Kdy má člověk tolik očí, kolik je dní v roce?

8. Dva otcové a dva synové ulovili tři zajíce. Jak se o ně rozdělili, aby se žádný
z nich nevrátil z prázdnou a zajíce mohli nechat celé?

9. Malý střádal zjistil, že po připsání úroků má na vkladní knížce dvanáct tisíc
dvanáct set dvanáct korun. Kolik korun měl na vkladní knížce?

10. Lipová alej má po obou stranách cesty po dvanácti stromech. Na každém
stromě je deset větví a na každé větvi po dvou kaštanech. Kolik je kaštanů
v aleji?

11. Jak uděláme ze dvou hůlek deset, aniž bychom je jakkoliv poškodili?

12. Napadl čerstvý sníh, takže bylo znát každou stopu. Po můstku přešly husy.
Zůstalo zde 48 šlépějí. Kolik hus tudy přešlo?

13. Kolik snopů se vejde do plného mandele?

14. Otec a syn šli do lesa. Měli s sebou tři buchty. Otec snědl půl buchty, syn
půldruhé. Kolik jim zůstalo?

15. Kolik stojí metrák brambor, když stojí korunu padesát kilo?

16. Na oltáři v kostele hoří šest svíček. Kostelník dvě zhasne. Kolik jich zbyde?

17. Král chtěl rozdělit korunu mezi dva syny. Jak to udělal, aby žádného
nezarmoutil?

18. Havran povídá jestřábovi: „Já jsem sedmkrát starší než ty. Až budeš mít
dvakrát tolik let, kolik máš nyní, budeme mít oba dohromady sto let.“ Kolik
je každému z nich let?

