
*Beri 10 minut in pobarvaj delček v bralni hišici. 

**Ob neprimernem vremenu izvedi dejavnost kakšen drug dan. 

 PONEDELJEK 

(4. 5.) 

1. 

IN 

2. 

 

SLJ* 
 

ČEBELA ADELA 

Klikni na povezavo https://youtu.be/M73SpMadJtg in prisluhni prebrani pravljici. 

 

Ustno odgovori na spodnja vprašanja: 
1. Kakšna je bila čebela Adela (njena zunanjost in notranjost)? Opiši jo. 
2. Kaj je počela v svoji službi? 
3. Nekega dne, ko se je vračala domov, se je nekaj zgodilo. Pripoveduj. 
4. Kaj je čebela Adela storila, ko je pospravila nered v svoji hiši? 
5. Potem pa je v hiši je imela obiskovalca. Pripoveduj, kaj se je takrat dogajalo v njeni hiši. 
6. Kaj bi ti storil(-a), če bi zagledal(-a) čebelo, ki bi bila podobna škratu? 
7. Zamisli si, da opravljaš neko delo vsak dan, ki te veseli, potem pa nekdo tvoje vzorno 

opravljeno delo uniči. Kaj bi naredil(-a)? Ali bi ga z metlo po zadnji plati, kot je to storila 
Adela? 

 
 
 
V zvezek za slovenščino napiši naslov z rdečo barvico: ČEBELA ADELA.  
Še enkrat preberi sedmo vprašanje in v zvezek nariši in na kratko zapiši (če želiš), kaj bi storil(-
a) v tem primeru. 
 
Ker smo učiteljice zelo radovedne, kaj si narisal(-a) in zapisal(-a), poslikaj in nam pošlji po 
mailu. Zelo se veselimo tvojih idej. 

3. 

MAT* 

ŠTEJEMO (DZ, str. 42 in 43) 

Danes se boste prelevili v detektive. Iskali  boste predmete in jih šteli. Detektiv išče 
povsod: v kuhinji, kopalnici, otroški sobi, kleti, na vrtu oz. kjerkoli zunaj. 

Poišči in štej: 
- kamenčke, mravljice, oblake, drevesa, žlice, krožnike, luči, nogavice, sladkarije, 

palčke za ušesa, kozarce, leve čevlje, plišaste igrače, avtomobile, jajčke, 
magnetke, rože v hiši/stanovanju, okna, vrata, solata na vrtu, stole, stopnice, 
barvice, zvezke, kuhalnice, lonce… šteješ lahko karkoli ti pade na pamet. 

Če želiš lahko pošlješ svoje podatke tudi po mailu, morda ti  
bomo napisale nazaj, koliko predmetov smo našle me. 
 

Po opravljenem detektivskem delu pa reši naloge v DZ. Navodila za reševanje so 
zapisana v modrem pasu spodaj. 

ZA ZABAVO, ČE TI BO DOLGČAS: 
 https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_20/racunam_do_20_stevilske_predstave.html  

4. 

 

ŠPO* 

ŠPORT PO TVOJI ŽELJI 

Naslov že vse pove. Uživaj, vendar pazi na svojo varnost! 

https://youtu.be/M73SpMadJtg
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_20/racunam_do_20_stevilske_predstave.html

