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Izračunaj račune. Rezultate po vrsti poveži. Dobil boš panjsko končnico.Izračunaj račune. Rezultate po vrsti poveži. Dobil boš panjsko končnico.Izračunaj račune. Rezultate po vrsti poveži. Dobil boš panjsko končnico.Izračunaj račune. Rezultate po vrsti poveži. Dobil boš panjsko končnico.    

Na čebelnjaku je napisana pesmica Janeza Bitenca, Od cveta do cveta. Besede so pomešane.Na čebelnjaku je napisana pesmica Janeza Bitenca, Od cveta do cveta. Besede so pomešane.Na čebelnjaku je napisana pesmica Janeza Bitenca, Od cveta do cveta. Besede so pomešane.Na čebelnjaku je napisana pesmica Janeza Bitenca, Od cveta do cveta. Besede so pomešane.    
Izračunaj račune. Besede, napisane na čebelnjaku, zapiši pod pravilen račun.Izračunaj račune. Besede, napisane na čebelnjaku, zapiši pod pravilen račun.Izračunaj račune. Besede, napisane na čebelnjaku, zapiši pod pravilen račun.Izračunaj račune. Besede, napisane na čebelnjaku, zapiši pod pravilen račun.    
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Spremeni mere. Rezultate poišči v tabeli in pobarvaj črke nad pravilnimi rezultati. Če si pravilno Spremeni mere. Rezultate poišči v tabeli in pobarvaj črke nad pravilnimi rezultati. Če si pravilno Spremeni mere. Rezultate poišči v tabeli in pobarvaj črke nad pravilnimi rezultati. Če si pravilno Spremeni mere. Rezultate poišči v tabeli in pobarvaj črke nad pravilnimi rezultati. Če si pravilno 
spreminjal, boš dobil ime za sladko tekočino, ki tekne čebelam.spreminjal, boš dobil ime za sladko tekočino, ki tekne čebelam.spreminjal, boš dobil ime za sladko tekočino, ki tekne čebelam.spreminjal, boš dobil ime za sladko tekočino, ki tekne čebelam.    

a) 8 l = _____ dcl 

b) 4 m 9 dm = _____ dm 

c) 2 leti = _____ mesecev 

č) 6 min = _____ s 

d) 9 kg = _____ dag 

e) 5 tednov = _____ dni 

Reši besedilne naloge. Rezultati so napisani na čebelarjevih pripomočkih. Nepravilnega Reši besedilne naloge. Rezultati so napisani na čebelarjevih pripomočkih. Nepravilnega Reši besedilne naloge. Rezultati so napisani na čebelarjevih pripomočkih. Nepravilnega Reši besedilne naloge. Rezultati so napisani na čebelarjevih pripomočkih. Nepravilnega 
prečrtaj!prečrtaj!prečrtaj!prečrtaj!    
A) Mama je imela 18 kozarcev medu. Kozarce je spravila v shrambo. 

Vsakič je nesla po 3 kozarce. Kolikokrat je morala iti v shrambo, da 
je pospravila vse? 

 
    Račun: ________________________________________________ 

B) Na travniku je letalo 9 čebel. V vsakem čebeljem kožuščku so bile 
po 4 čebelne muhe, ki ropajo med. Koliko je bilo vseh čebelnih muh? 

 
    Račun: ________________________________________________ 

C) Čebelar je pridelal 345 l medu. 256 l ga je prodal. 33 l ga je razdelil 
prijateljem. Koliko medu mu je še ostalo? 

 
    Račun: ________________________________________________ 


