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Финдусова сенка
Финдус толико скаче наоколо да га ни сопствена
сенка не може стићи. Помози мачку
да пронађе своју сенку тако што ћеш
га линијом повезати с њом.

Слагалица
Петсон и Финдус се увек лепо проводе у кухињи,
али са овом сликом нешто није у реду.
Где треба ставити дате делове слагалице?
Упиши одговарајући број у свако празно поље.
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Којим путем до куће?
Зелено бићенце се изгубило и не зна како
да се врати кући. Који од ова три пута води
до његове куће?
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Решења
Рачунање
Пред тобом је неколико рачунских задатака.
Да би се они решили, најпре треба пребројати
слике Финдуса, кокошака и бићенаца,
а онда урадити задатке у складу с датим рачунским
операцијама. Резултате упиши иза знака =,
па их провери у решењима на крају књиге.
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Шта је најдуже?
Финдус је извукао неке предмете из шупе
и питао бићенца да ли знају који је од њих
најдужи. Реши и ти овај задатак тако што ћеш
предметима доделити бројеве од 1 до 4, почев
од најдужег. Упиши бројеве у квадратиће.
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Преброј бићенца

Два по два!

Боје

Финдусу се понекад чини да су бићенца свуда
унаоколо. Хајде да их сада пребројимо и да видимо
колико којих има. Упиши одговарајуће бројеве
у квадратиће.

Сва бића и предмети на слици су у пару.
Ко је сам? Пронађи и заокружи.

О, не! Петсон, Финдус и бићенце толико су се
занели прављењем палачинки да уопште нису
приметили да им недостају боје!
Помози им и обој их.
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Бићенца и тајна шифра
Бићенца су припремила нове, мало теже задатке!
Пратећи њихове шифре, реши ове задатке
и упиши резултате иза знака =.
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Бићенца и судоку у боји
Бићенца су направила још један
судоку с бојама. Хајде да га
решимо, није то тако тешко!

Дружи се с Петсоном и Финдусом
и решавај занимљиве и паметне задатке
са словима и речима. Можда ће ти
и неко бићенце помоћи у томе!
Потражи и друге књиге о Петсону и Финдусу…

Свен Нурдквист

Петсон прави
Деда Мраза

Зар ти баш
ништа не умеш,
Петсоне?
Свен Нурдквист
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