DRAGA UČENKA, DRAGI UČENEC!
Dober dan!
UGANKE ZANKE ti bodo danes krajšale delček dneva . Uganke najprej reši
sam. Malo sem ti pomagala, saj sem v rešitve vpisala nekaj črk. Potem pa
uganke preberi še sestri, bratu ali staršem.
Uživaj v reševanju! Piši mi, kako ti gre reševanje, kakšne so naloge, kaj si želiš,
na: anica.klobucar@os-smihel.si

S sapo napolni ga
punčka, fantič,
trebušnik zaplava po
zraku kot ptič.
B_L_N
Kadar je gromka, gore premika,
a včasih kar noče in noče z jezika.
B_S_D_
Mehka in vabljiva
na postelji počiva.
Nanjo se glava naslanja
kadar spi in sanja.
B_A_I_A

Majhen ali velik le en trebušček ima.
Ko mu kdo pomaga,
bobni in ropota.
B_B_N
Iz mehkega blaga
samo to čaka,
da se vanjo posrka
kaplja vsaka.
B_I_A_A

Bula na glavi,
ki govori,
da z njo si udaril
ob trde reči.
B_Š_A
Posebna hiša iz blaga,
v njej klovn je doma.
Če prost si in želiš zabavo
v njej si ogledaš noro predstavo.
C_R_U_S

Beli cvetovi
krasijo drevo,
rdeči plodovi
pa tvoje uho.
Č_Š_J_
Visoko na strehi čepi
možiček in kadi.
D_M_I_

Ko sonce sije,
brez rok
pod zemljo vrtnari;
ko dežuje
brez nog
se na sprehod odpravi.
D_Ž_V_I_
Zaprta molčim,
odprta učim,
odkrivam skrivnost,
lepoto, modrost.
K_J_G_

Rad se zajček z njim sladka,
mamica ga v juho da,
če pa zobek imaš zdrav,
tudi tebi pride prav.
K_R_N_E_

Kdo pa je ta, kdo pa je ta,
ki prede brez prediva?
In vsako jutro brez vode
na pragu se umiva.
M_Č_A
Ko je majhen, je buba.
Ko odraste, leti.
Na rožah poseda,
poleti živi.
M_T_L_
Okrogel striček dan in noč potuje,
kar pol sveta naenkrat obdaruje.
S_N_E

Poznam čudnega strica:
kot blisk klobuk zna sneti,
čeprav ti piha v lica,
ne moreš ga prijeti.
V_T_R
Sem brez barve, okusa,
a pomembna tako,
da brez mene
življenja ne bi bilo.
V_D_

Sestrice rumene
v šopku tiščijo,
za veselje naše,
droben glas spustijo.
T_O_E_T_C_

Veliko zabave ti želi učiteljica Anica

