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TRETJI RAZRED

IME IN PRIIMEK:

BALONI
Mark je barvno slep. Zelena in rdeča barva se mu zdita enaki.
Prav tako se mu zdita enaki rumena in modra. Da bi mu
pomagali, smo na balone različnih barv napisali črke: A=zelena,
B=rdeča, C=rumena, D=modra, E=vijolična, F=oranžna.
Kateri dve verigi balonov bi Mark videl kot enaki, če na balonih
ne bi bilo črk?
KAJ BO DANES OBLEKLA MAJA?
Maja se vsako jutro odloči, kaj bo oblekla.





Če obleče hlače, obleče majico brez slike ali z
zvezdami.
Če obleče krilo, obleče majico z bobrom.
Če obleče majico brez slike ali z zvezdami, obleče
jakno s srcem.
Če obleče jakno s srcem, obleče tudi kapo s sliko.
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Katere od kombinacij na desni lahko obleče?
OVITA DREVESA
Bobri označujejo drevesa, ki
jih želijo uporabiti za
izgradnjo jezu, tako da
okrog njih ovijejo vrv.
Primer je na levi. Znotraj
vrvi je šest dreves, a le pet
se jih dotika vrvi.
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Biba želi oviti drevesa na
desni sliki. Koliko dreves se bo
dotikalo vrvi?
METANJE OBROČEV
Sara je s prijatelji igrala igro metanje obročev. Vsak, ki je bil na vrsti, je
vrgel pet obročev. Ko vržejo prvi obroč, dobijo za zadeto palico 5 točk.
Ko vržejo drugi obroč, dobijo za zadeto palico 4 točke. Za tretjega
dobijo 3, za četrtega 2 in za petega 1 točko. Sara je svoje obroče
vrgla, kot kaže slika. Koliko točk je prejela?

KUP OBLAČIL
Mama vsako jutro zloži na mizo kup oblačil, ki jih bo njen bobrček oblekel tisti dan.
SRAJCA

SPODNJA
MAJICA

HLAČE

SPODNJICE

NARAMNICE

NOGAVICE

ČEVLJI

Bobrček po vrsti oblači oblačila z vrha kupa. da se mu sošolci ne bi smejali, mora:
 spodnjo majico obleči pred srajco,
 spodnjice obleči pred hlačami,
 srajco obleči pred naramnicami,
 nogavice obuti pred čevlji.
Kateri od spodnjih kupov so pripravljeni pravilno?
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BOBROVA ROJSTNODNEVNA ZABAVA
Bober je prijatelj z vsemi živalmi. Žal nekatere niso prijateljice med seboj.
 Zajček je skregan z lisico, a je prijatelj z medvedom.
 Veverica je skregana z medvedom, a je prijateljica z lisico.
 Sova je prijateljica z jelenčkom, a se prepira z rakunom.
 Jelenček ne mara srne.
 Jež in rakun prijateljujeta z zajčkom, a se prepirata z lisico.
Bober praznuje rojstni dan. Za dve mizi bi prijatelje posedel tako, da
 za nobeno mizo ne bo sedel kak par živali, ki je sprt,
 in da bodo vsi pari, ki so prijatelji, sedeli za isto mizo.
Pomagaj Bobru. Kako naj razporedi svoje prijatelje?

Prva miza:

Druga miza:

NESKONČNI SLADOLED
V eni od slaščičarn v Bobrovi deželi imajo dva
sladoledna avtomata z enakimi okusi. Prvi nalaga
kepice v kornet naključno. Drugi jih nalaga tako:
borovnica
1. Začni s praznim kornetom.
2. Naključno izberi okus in naloži dve kepici tega okusa.
3. Dodaj eno kepico drugega okusa.
4. Če je število naročenih kepic doseženo, se ustavi, sicer
se vrni na 2.
Na slikah vidimo štiri sladolede. Vidimo le nekaj prvih kepic.
Katerega so gotovo pripravili s prvim avtomatom?

jagoda

limona

ŠOPEK
V cvetličarni prodajajo različne vrste rož. Vsaka roža je na voljo v beli, modri ali rumeni barvi.
1. Klara je izbrala šopek iz šestih rož, v katerem se vsaka barva pojavi natanko dvakrat.
2. Rože iste vrste niso enake barve.
3. Ista vrsta rože se v šopku pojavi največ dvakrat.
Katerega od spodnjih šopkov je kupila Klara?

LONEC MEDU
Obkroži ventile (
), ki morajo
biti odprti, da čebela napolni
LONEC z medom in pri tem
umaže čim manj cevi.

modro nebo

