
Sreda, 1.4.2020, 1.r 
 
Nadaljevanje pravljice:  
 
https://www.loom.com/share/e4a1e265ef7f40b589b084d4378c0fa6 
 
 

 
 

 

https://www.loom.com/share/e4a1e265ef7f40b589b084d4378c0fa6


SLJ: NAREK: ČRKE IN ZLOGI  
 
A veš koliko črk smo do sedaj že spoznali? 12. Pa jih ponovimo: I, V, A, 
N, L, T, M, O, J, E, K in U. 
 
Ošili si svinčnik, malo potelovadi s prsti in pozorno prisluhni. Narek boš 
poslušal-a dvakrat.  
 
Posnetek nareka: 1.poslušanje: ponovi na glas in s prstom piši po mizi 
 
https://www.loom.com/share/1407c34e50314deb96f4adad58799c74 
 
2. poslušanje: sproti piši v zvezek. Če črke ali zloga ne znaš napisati 

naredi / in počakaj na naslednjo črko. Piši lepo in čitljivo, pazi na 

presledke. V zvezek s črtami pa najprej napiši naslov NAREK. 
 
https://www.loom.com/share/1407c34e50314deb96f4adad58799c74 
 
 
 

NAREK 
 

V, N, T, O, E, I, A, L, M, J, K, U,  
NA, LI, TU, VI, KO, JE, MU 
 
STARŠI: Pri vsaki črki oz. zlogu, ki je pravilno napisan z rdečim pisalom 
naredite kljukico, če pa ni pravilno napisan pa prečrtajte. Otrok naj naredi 
popravo. Spodaj še enkrat narekujte napačne črke oz. zloge, ki jih je 
zapisal-a.  
Prosim, če slikate popravljeno nalogo in jo pošljete svoji razredničarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.loom.com/share/1407c34e50314deb96f4adad58799c74
https://www.loom.com/share/1407c34e50314deb96f4adad58799c74


GUM , LUM: METULJČEK CEKINČEK 

Prisluhni pravljici na spodnji povezavi: 

https://vimeo.com/260730981 

 

TRIJE METULJI – Češka ljudska 

  

Po trati so letali trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen. Imeli 

so se radi. Skupaj so letali, skupaj sedali na cvetove, skupaj hodili spat. 

Nekoč je začelo deževati.  

Metulji so zleteli k rdečemu maku in ga prosili: »Skrij nas v svoj svet, da 

se ne zmočimo!«  

Mak je rekel: »Rdečega skrijem, ostala zletita drugam!«  

Rdeči metulj je odvrnil: »Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod 

tvojo streho.«  

Metulji so zleteli k beli liliji in jo prosili: »Skrij nas v svoj cvet, da se ne 

zmočimo!«  

Lilija je rekla: »Belega vzamem, ostala poletita drugam!«  

Beli je dejal: »Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod tvojo 

streho.«  

Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu in prosili: »Skrij nas v svoj cvet, da 

se ne zmočimo!«  

Toda tulipan je rekel: »Rumenega skrijem, ostala poletita drugam!«  

Rumeni pa je odvrnil: »Če ne vzameš vseh treh, tudi jaz ne stopim pod 

tvojo streho.«  

Takrat so se pretrgali oblaki. Prikazalo se je sonce. Nasmehnilo se je 

vsemu svetu. Metulji so se posušili. Spet so skupno poletavali s cveta na 

cvet. 

O čem govori zgodba?  

Ali so metulji prijatelji? 

Ali so cveti pravilno ravnali? 

Verjetno si preko zgodbice ugotovil, da se boš danes naučil pesem o 
METULJČKU CEKINČKU. Pesem večkrat poslušaj, zraven pa jo lahko 
tudi gibalno uprizoriš.  

https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU 

https://vimeo.com/260730981
https://www.youtube.com/watch?v=VEf1tIPruAU


METULJČEK CEKINČEK 
 
METULJČEK CEKINČEK 
TI POTEPINČEK 
KJE SI PA BIL. 
PRI MAJCENI CVETKI 
DROBNI MARJETKI                                                                 
MEDEK SEM PIL. 
 
POTEM PA ŽELODČEK 
POLN KOT SODČEK 
BIL JE NALIT. 
SEM REKEL MARJETKI 
DROBCENI CVETKI 
ZDAJ SEM PA SIT.   
 
S pomočjo staršev v zvezek ( 1.c – trije korenjaki) napiši naslov pesmi 

METULJČEK CEKINČEK in ga nariši. Metulj naj bo velik čez celo stran. 

Za pomoč pa ti pošiljam slike o metuljih.  Uporabi domišljijo in bodi 

ustvarjalen-a pri barvanju in risanju vzorčkov. 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Še ena ideja, kdor želi. 

Mavrični oblak. Za izdelavo potrebuješ: 

- bel list A4 ali karton, 

- barvne liste (če jih nimaš, lahko 
trakove pobarvaš z različnimi barvami ali 
uporabiš reklamni papir), 

- črni flomaster s katerim boš narisal 
usta in oči, 

- lepilo, 

- škarje.  

 

1. korak: 
Bel list A4 prepogni na pol. Nanj 
nariši oblak. Vzemi škarje in ga 
izreži, tako, da dobiš 2 enaka 
oblaka. Drugi list izreži na približno 
enako široke trakove. Če nimaš 
barvnih listov, trakove pobarvaj z 
različnimi barvami. 

  
 
 
2. korak: Barvne trakove lepi na oblak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. korak: Oblak prilepi preko drugega 
oblaka 
 

 

4. korak: Na koncu pa še nariši oči in usta. 
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