Mini, mini mīkliņu!
Latviešu tautas mīklas!
Mazs, mazs podiņš, garda, garda barībiņa. Atbilde: Medus šūnas
Skrūvēts, būvēts, vējš pūš cauri. Atbilde: Zedeņu žogs
Sarkana gotiņa, kaula sirsniņa. Atbilde: Ķirsis
Sarkana meitiņa, balta sirsniņa; meitiņa mīļa, sirsniņa — nē. Atbilde: Avene
Ne čiku, ne grabu, labrīt pie loga! Atbilde: Rīta gaisma
Mute ir, zobu nav. Atbilde: Krāsns
Pilna kūts ar aitiņām, visas guļ bez ļipiņām. Atbilde: Krāsns un ogles
Vīrs niķu niķiem, svārki stiķu stiķiem, kaula deguns, gaļas bārda. Atbilde: Gailis
Viena pati galviņa, simts lakatiņu. Atbilde: Kāpostgalva
Kurai galvai matu vietā lapas? Atbilde: Kāpostgalvai
Ne kāju, ne galvas, tik apaļš rumpis. Atbilde: Piena pods
Kad pieiet viesi, tad paklanās; kad aiziet viesi, tad atsēstas. Atbilde: Akas vinda
Divas māsiņas blakām tek, abas tek raudādamas. Atbilde: Ūdens nēši
Abos galos ragi, vidū — vēders. Atbilde: Maizes abra
Četri stabi, divi ragi, aizmugurē — pātadziņa. Atbilde: Pele
Zaļa māte, sarkani bērni. Atbilde: Egle
Zila, tumša vilnaine, pilna uguns dzirkstelēm. Atbilde: Debesis un zvaigznes
Pilns sieks sudraba naudas, zelta rublis vidū. Atbilde: Debesis un zvaigznes, mēness
Zila pļava, baltas aitas, divi zelta ganītāji. Atbilde: Debesis un zvaigznes, mēness, saule
Melns puisēns, koka krekliņš; kur degunu piebāž, tur melnumu atstāj. Atbilde: Zīmulis
Kas iet bez kājām un nenāk atpakaļ? Atbilde: Laiks

Spīd kā saule, nav saule; ciets kā krams, nav krams. Atbilde: Dimants
Daudz, daudz brālīšu, visiem zilas galviņas. Atbilde: Lini
Maza, maza mājiņa, brūni vīriņi iekšā. Atbilde: Lina galviņa
Mirdz kā zelts, nav zelts, tek kā ūdens, nav ūdens. Atbilde: Linsēklas
Vilks ar dzelzs zobiem. Atbilde: Linu suka
Ar kājām min, aiz matiem plūc. Atbilde: Vērpšana
Aizskrien gaigala, atskrien gaigala, sasit spārnus – plaukš! Atbilde: Aušana
Tīti koki, vīti koki, apkārt tek jumaliņa. Atbilde: Tītavas
Pagalmā lokās, atnāk mājās, ielien pagultē. Atbilde: Cirvis
Vienam tēvam septiņi bērni: pa pusei balti, pa pusei melni. Atbilde: Nedēļas dienas
Zelta rīkste rugainē. Atbilde: Salms
Iet ūdenī sarkans, iznāk melns. Atbilde: Ogle
Balta aitiņa, melna pierīte. Atbilde: Pupa
Viena pirtiņa, simts lodziņu. Atbilde: Malkas grēda
Simts iet turp, simts nāk šurp, bet cels nav ne pirksta platumu. Atbilde: Zāģis zāģējot
Četri viena tēva bērni, cits no cita ātri bēg. Atbilde: Gadalaiki
Divas māsas: viena balta, otra zaļa; kad viena nāk, otra bēg. Atbilde: Ziema un vasara
Viena pati kāja, simtiem mēles. Atbilde: Lapu koks
Kas bez baļķiem un bez dēliem uztaisa tiltu? Atbilde: Ziema
Ziemu strādā, vasaru guļ. Atbilde: Ragavas
Divas māsiņas blakus tek, nekad kopā nesatek. Atbilde: Ragavu slieces
Kniebj tev ausis, kniebj tev degunā, bet tu viņu ne redzi, ne dzirdi. Atbilde: Aukstums
Mazi, balti putniņi, kur skrien, tur metas. Atbilde: Sniegpārslas
Ne roku, ne kāju, bet taisa māju. Atbilde: Sniegputenis
Ne cirsts, ne ēvelēts, bet gluds kā stikls. Atbilde: Ledus
Kam ir dzelzs mēle? Atbilde: Zvanam

Laižas bez spārniem, kauc bez rīkles. Atbilde: Viesulis
Lācis tup kalnā, ķepas danco. Atbilde: Vējdzirnavas
Divi suņi kožas, baltas asinis tek. Atbilde: Dzirnakmeņi
Vērsis peld jūrā, ragi vien laukā. Atbilde: Kuģis
Koka putns, linu spārni, kaņepāju dzīslojums. Atbilde: Burinieks
Zelta kamols pār kalnu veļas. Atbilde: Saule
Debesis stāv, zemi silda. Atbilde: Saule
Viens iet, divi rādās. Atbilde: Ēna
Kam nevar pāri pārkāpt? Atbilde: Ēnai
Pelēks vecītis sēž kalna galā. Atbilde: Akmens

