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Uganka

Lahko je majhno, lahko veliko.
Lahko z rdečo pentljo je ovito.

Lahko vanj skrijem vse najslajše
in voščim glasno: »Vse najboljše!«

(Darilo)

Moj prijatelj Jaka praznuje rojstni dan. Kaj naj mu podarim? 
Rada igrava nogomet, zato mu bom podaril žogo. 
Morda bi mu kupil tudi nov telefon in plišastega medvedka. 
Pa da ne bo zamudil v vrtec, mu bom podaril tudi budilko.
Pomagaj mi napolniti darilno škatlo. Pobarvaj predmete 
in jih poveži vanjo.





Uganka

Ima dva ušesa, štiri tačke,
ne ne ne, to niso mačke.

Čeprav ima in brke in nos,
čuvaj je tak, da ni mu kos.

On ne muka in ne mijavka,
le zalaja: »Hov hov hov!«
Zdaj pa teče brž domov.

(Kuža)

Sosed Martin ima veliko kmetijo. Poišči živali, ki živijo na 
kmetiji in jih obkroži.





Rima

Na ovco iščem rimo,
pa vedno brcnem mimo.

Miš – loviš,
lisica – mica,
kuža – luža,

čuk – klobuk.

In če ne najdem rime,
primem se za glavo:

»Oj ne ne ne!
Bo pa ovca be be be.«

Ovcam narišiva valovit kožuh. 





Igrivi kuža

Kuža se podi igrivo,
gor po poti,
dol po travi,

desno v gozd,
čez levi most.

Ko pa pride na kmetijo,
hopla hop in čof čof čof,
v lužo skoči, tačke zmoči.

Kuža bi rad splezal po lestvi. Pobarvaj ga in mu pomagaj. 
Lestvi nariši letve.





Žirafek Pegipeg

Tam na koncu v ogradi
z veliko sonca in dreves

z dolgim vratom, spretnimi nogami,
spi žirafek Pegipeg.

Pa le odpre zaspane veke,
stresne kuštravo glavo,

najprej z levo dolgo nogo
dvigne lepo si telo.

Pa raztegne desno nogo,
zdaj že velik je junak,

z dolgim vratom še pokima,
steče v polni sadovnjak.

To je žirafa. Ima dolg vrat in lisasto telo. Pobarvaj sliko in 
žirafi nariši rjave lise.





Metuljček Martinček

Mnogi mi pravijo metuljček Cekinček,
čeprav mi ime je modri Martinček.
Vsak dan pobožam belo Marjetko

in pocukam za liste vijolico Cvetko.
Sem dober prijatelj s čebelico Minko,

včasih igram se z gosenico Tinko.

Trije metulji se igrajo in letajo po travniku. Prvega metulja 
pobarvaj z rumeno, drugega z rdečo in tretjega z modro 
barvo. Nato pobarvaj cvetlico z isto barvo, kot je metulj, ki 
sede nanjo.





Poiščimo mucka

Iz košare so izginili klobčiči niti,
na tla prepletena ne morem stopiti.
Poiščimo, kdo je razparal pletenje,
kdo je z igranjem imel tako veselje.

Pa vidim od mleka razlite stopinje,
drobtina piškota me vodi do skrinje.

Poglej ga, tatiča, ki spi na blazini,
to je moj mucek, bel nagajivi.

Muca se igra s klobčičem volne. Toda klobčič se razvije. 
Nadaljuj potovanje niti.





Uganka

Sem manjša kot hrast in belo cvetim,
tudi plodove vam naredim.

To niso banane in ne hruške,
ko sadež pade lahko dobiš buške.

Če jabolko raste in sem drevo,
kako zdaj glasi se moje telo?

(Jablana)

Jabolko raste na jablani. Nariši jabolka in jih pobarvaj z 
rdečo barvo.





Uganka

Če pihaš vame, se debelim,
tudi v nebo lahko poletim.

Vendar pazljivo, lahko počim,
če na ostri rob poskočim.

(Balon)

Napihni rojstnodnevne balone in jih okrasi. V prvega nariši 
kroge, v drugega ravne črte in v tretjega valovite črte. Če 
uporabiš različne barve, bodo baloni pisani.





Uganka

Ne samo otroci, tudi živali,
me pomalicajo radi.

Rumen olupek je obleka,
drugačne barve kot opeka.

Sem opicam najljubša hrana
in ime mi je ___________ .

(Banana)

Na tržnici prodajajo različno sadje. Kupil sem jabolko, 
jagodo, banano, hruško, češnjo in grozdje. Pobarvaj sadje 
in obkroži tisto sadje, ki je v naravi rdeče. Kakšno sadje pa 
ti najraje ješ?





Uganka

Ni ne avto, ni letalo,
ni ne ladja, niti voz.
Ni kolo in ni skiro,
tudi avtobus to ni.

Vozi se po dolgih tirih,
res je velik potepuh,

strojevodja pa mu pravi,
da je glasni »čuhapuh«.

(Vlak)

Si se že peljal z vlakom? Vožnja z njim je zelo zabavna! 
Pobarvaj vlak in nariši toliko balonov, kolikor kaže številka 
na vagonih.





Uganka

Smo kot bratje, smo kot sestre,
smo si res prijatelji.

Včasih mrzli, včasih topli,
z meseci sledimo si.

Pomlad, poletje, jesen, zima,
vsako leto isti čas.

Pravijo nam štirje časi,
mi smo torej ____________.

(Letni čas)

Prišla je pomlad. Na vrtu cvetijo rdeči tulipani. Pobarvaj 
toliko krogov, kolikor je cvetlic v lončku.





Rdeč dežnik

Imam rdeč dežnik,
je moj zvesti pomočnik.

Lahko je šotor, lahko balon,
lahko igram se, da je slon.
Je klobuk in je gugalnik,

z njim lahko sem še čarovnik!
Če dežuje, mi ni mar,

ker jaz rdeč dežnik imam.

Kadar dežuje, potrebujemo dežnik. Na dežnik nariši like 
od spodaj navzgor, tako kot kaže slika.





Vitamini

Joj joj joj, kako boli
in iz noska se cedi!

Da odpravil bi vročino,
bom pojedel mandarino.
Kaj mi moja mama kuha?

To je zelenjavna juha.
Ko pojem te vitamine,
pa bolezen hitro mine.

Uživanje sadja in zelenjave je res zdravo. Z zeleno barvo 
obkroži zelenjavo. Nato poišči še sadje in ga obkroži z 
rdečo barvo. Sadje in zelenjavo še pobarvaj .





Poveži medvedka z vozičkom, polža s hišico in cvetlico z 
lončkom. Slike tudi pobarvaj.



Poišči pare in jih poveži. Pare pobarvaj z enako barvo.



Poišči in prečrtaj tisto sliko, ki ni enaka ostalim v vrsti.



Nadaljuj vzorec.  



Ali poznaš matematične like? Spoznajva krog, trikotnik, 
kvadrat in pravokotnik. Nadaljuj z risanjem likov in spodaj 
ustvari vzorec. 



Rad imam srajčke z različnimi vzorci. Nadaljuj vzorec. Lahko 
uporabiš različne barve.



Vsak prostor pobarvaj z različno barvo. Barve se lahko 
ponavljajo. Dobil boš zanimiv vzorec.
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