TEKMOVANJE BOBER 2017/18
TRETJI RAZRED

IME IN PRIIMEK:

LIZIKE
Bobrček je naletel na dolg hodnik z lizikami in zobnimi ščetkami.
• Po hodniku gre vedno naprej in se nikoli ne vrača.
• Ob vsaki zobni ščetki si umije zobe.
• Ko poliže dve liziki, ne sme pojesti naslednje, dokler si ne umije zob.
• Lizike ali zobne ščetke ne more vzeti s seboj na naslednji korak.
Koliko lizik bo pojedel? ___

PASJE MENJAVE

Psi se zamenjujejo tako, da sosednja psa zamenjata svoji mesti. Veliki psi bi radi bili skupaj. Najmanj
koliko zamenjav bo potrebnih za to?

FRANCIJEVE NALEPKE
Bober Franci je nalepil šest pravokotnih nalepk različnih velikosti z
različnimi vzorci. Lepil jih je eno čez drugo. V katerem zaporedju jih je
nalepil na papir na desni?
A.

B.

C.

D.

PROSTOZIDARSKA ŠIFRA
Bober Benjamin in njegova soseda Katja si
pod vrtno ograjo puščata sporočila,
zapisana s skrivno šifro. Zapomnila sta si jo
s pomočjo slik na desni.
Besedo SOSEDA bi Katja in Benjamin zapisala takole:
Kaj je želela Katja sporočiti Benjaminu s tem?
A. Čaka ga na mostu.

B. Dobita se ob petih.

C. Peče mu pecivo.

D. Dobila je rolko.

PTIČJA HIŠICA
Babica Marinka je vprašala Majo, kakšno ptičjo hišico si želi.
Maja bi rada hišico z dvema oknoma in srčkom.
Obkroži ptičjo hišico, ki jo je babica kupila vnukinji.

SPOROČILCA
Violeta želi s pomočjo prijateljev poslati Levu sporočilo.
Zapiše ga na kartice, na katerih je prostora le za 3 črke, in jih
razdeli prijateljem, da jih odnesejo Levu. Ker ve, da so
različno hitri, kartice oštevilči, da lahko Lev hitro ugotovi, kakšno je pravilno zaporedje. Sporočilo
ČASZAPLES pošlje takole:
1

2

ČAS

3

ZAP

LES

Kaj je Violeta sporočila Levu z naslednjimi listki? ______________________
3

5

API

1

2

TKE

DIN

4

PRI

ŠKO

PARKIRIŠČE
Katera parkirna mesta so bila prosta oba dneva? ___________________________________

Parkirišče v ponedeljek

MEŠANE ŽIVALI
V deželi Čira Čara imajo lahko mladiče tudi različne vrste živali.
Mladiček ima glavo očeta in telo matere. Na desni je tabela, v
katero lahko vrisujemo nove vrste živali.
Če zmešamo kravo in kozla, dobimo kravzla. Ta je že vrisan v
tabelo.
Kam pa sodita levbik in kravlev? Povleci puščici
od njiju do njunih mest v tabeli.

Parkirišče v torek

