
SLJ- TRIJE METULJI (ČEŠKA LJUDSKA PRAVLJICA) 

Danes se bomo preselili na travnik. Zamisli 

si, da si na travniku.  

Kaj vse vidiš? Katere živali so na travniku? 

Kaj delajo živali na travniku? Kakšne barve 

cvetlic vidiš na travniku?  

Medtem ko sediš na travniku, mimo tebe 

prileti metulj, z rumenimi krili. V bližini 

zagledaš še metulja z rdečimi krili. 

Nazadnje na bližnjem cvetu opaziš še 

metulja z belimi krili. Metulji letajo naokrog, iz cveta na cvet. 

Danes bomo spoznali češko ljudsko pravljico, TRIJE METULJI.  

1. Poslušaj pravljico na naslednji povezavi:  

https://vimeo.com/260730981 

2. Pravljico si preberi še enkrat sam-a.  

TRIJE METULJI (Češka ljudska pravljica)  

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. 

https://vimeo.com/260730981


3. V zvezek za Ribica zapiši naslov Trije metulji in nariši del zgodbe, ki ti je bil najbolj všeč.  

4. V zvezek v celih povedih odgovori na naslednja vprašanja. Piši z malimi tiskanimi črkami. 

 Koliko metuljev nastopa v pravljici? 

 Kakšne barve so metulji?  

 Kaj so želeli metulji od cvetlic?  

 Kako se konča pravljica? 

 Kako pa bi ti ravnal-a, če bi kdo potreboval tvojo pomoč, tako kot so jo potrebovali 

metulji? 

GUM: METULJČEK CEKINČEK                                     

O metulju poje tudi pesmica ki jo je napisal Janez Bitenc, Metuljček Cekinček. 

Poslušaj jo na spodnji povezavi. Če jo že znaš, jo seveda zapoj . 

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

V zvezek Glasbene miške napiši naslov ali prilepi besedilo pesmi 

in jo ilustriraj. 

Metuljček cekinček, ti potepinček, kje si pa bil? 

»Pri majceni cvetki, drobni marjetki medek sem pil.« 

Po tem ko želodček, poln kakor sodček bil je nalit, 

sem rekel marjetki, drobceni cvetki: »Zdaj sem pa sit!« 

MAT: RAČUNAMO DO 100 

Vadi računanje v DZ MAT na str. 29 
 

ŠPO: IGRA Z RAZLIČNIMI ŠPORTNIMI PRIPOMOČKI 
 
Prejšnjo uro ste raziskovali različne športne pripomočke, ki jih imate doma. Si ugotovil-a,  s 
katerim si najbolj spreten/spretna in kateri ti dela še težave? 
Danes vadi predvsem s tistim, ki ti dela težave, seveda pa se igraj tudi z ostalimi. 
Pa ne pozabi za seboj pospraviti.  

Lep pozdrav, učiteljica Manca  

  

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

