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1. DETEKTIVSKA UGANKA  

Mesec marec je mesec, v katerem praznujejo vse mame, babice in tete. 
Luka, Lucija, Filip in Manca so se odločili, da bodo v tem mesecu obdarili 
svoje mamice Ano, Simono, Sonjo in Majdo. Kot skromna darila jim bodo 
podarili vrtnico, vijolico v lončku, čokoladne bonbone in barvanko. Vsak bo 
svoji mamici podaril le eno izmed teh stvari, ti pa moraš ugotoviti, katero. 
Ampak katera izmed mamic je mamica Luke, Lucije, Filipa in Mance? 

Natančno preberi, kar so povedali sami o sebi in drug o drugem ter si pomagaj 
z razpredelnico. 

Majda: »Na mojih okenskih policah uspeva kar dvajset raznobarvnih vijolic. Vijolice so res 
cvetlice, ki me najbolj razveselijo.« 
Luka: » Moji mami ni ime Simona in ne mara čokoladnih bonbonov.« 
Lucija: »Moja mamica se najbolj razveseli rožic! In še to, moji mamici je ime 
ali Ana ali Sonja!« 
Filip: »Prva črka imena moje mame je S.« 
Ana: »Imam hčerko, ki me bo meseca marca zagotovo razveselila z rožicami.« 
Manca: »Če podarim mamici rožico, ji podarim takšno v lončku.« 

 

2. DETEKTIVSKA UGANKA 

Mama Sonja je pospravljala Blaževe igrače na dvorišču. Ker se je Blaž popoldan igral s svojimi 
prijatelji Gašperjem, Janom, Tino, Anjo in Matejem, je imela kar veliko dela. A med vsemi 
sinovimi igračami zagleda kovček z igračami, ki ga je prvič videla. Torej ga je nekdo izmed 
Blaževih prijateljev pozabil. Ampak kdo? 

Ker sama ni vedela odgovora, je poklicala Blaža. A tudi ta ji ni znal veliko pomagati. Povedal 
je le, da se mu zdi, da Jan in Anja s seboj nista prinesla igrač. Ko sta pogledala v kovček, sta v 
njem našla otroško kladivo, izvijače, vrtalnik in podobne reči. Mami se je zdelo, da se punce 
verjetno s tem ne igrajo. Ravno takrat je na njihov vrt pritekel Matej. Blaž in mama sta ga 
vprašala, ali je kovček njegov. »Ni,« je odvrnil. 

Mama se je zamislila in dejala: »Že vem, čigav je!« 

ALI VESTE TUDI VI? 

Napišite! 


