
PETEK, 8. 5. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

Skočimo v petek s pravljico! 

 

Danes boš spoznal/a pravljico z naslovom Jure Kvak Kvak.  

Udobno se namesti in najprej zvočni pravljici prisluhni s klikom na spodnjo povezavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=geBA9Yonco0 

 

Ti je bila pravljica všeč?    

Sedaj pa odpri še berilo na strani 46 in 47. Glasno in natančno preberi odlomek pravljice.  

Ko prebereš, ustno odgovori na vsa spodnja vprašanja. Si našel/našla vse odgovore? Če ne, 

besedilo še enkrat preberi in jih poišči.  

  

V roke vzemi zvezek in napiši:  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=geBA9Yonco0


Vaja 

Jure Kvak Kvak 

Odgovori na vprašanja 

 

Izberi si vsaj sedem vprašanj (lahko pa tudi več) in nanje pisno odgovori – izberi tista 

vprašanja, ki so ti všeč. 

Odgovor obvezno označi s številko, vsak odgovor pa napiši v svoji vrsti. 

 

1. Katere osebe nastopajo v pravljici?  

2. Katera je glavna književna oseba?  

3. Kakšna je teta Otilija?  

4. Kje stanuje Jure?  

5. Kdo pazi Jureta, ko sta starša v službi?  

6. Kaj je teta skuhala za kosilo? Kaj je Jure delal pri kosilu?  

7. Kaj nenavadnega se je zgodilo?  

8. Kaj se je dogajalo z Juretom, ko se je začel spreminjati?  

9. Kako se je oglašal začarani Jure?  

10. Kaj je morala obljubiti teta Otilija?  

11. Kdo je rešil začaranega Jureta? 

 

 

KO BOSTE IMELI ZA KOSILO ZELENJAVNO JUHO, JO LE POJEJ, SAJ JE V NJEJ 

POLNO VITAMINOV, KI BODO SKRBELI ZA TVOJE ZDRAVJE. 

PA DOBER TEK!  

 

 

 

 

 



ŠPORT 

Čas je, da se med opravljanjem nalog malo sprostiš in razmigaš svoje telo! 

Klikni na spodnjo povezavo in sledi navodilom za izvajanje vaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs 

Si opravil/a vse naloge? Bravo, tako ostaneš zdrav šolar/ka! 

Ne pozabi na pitje vode! 

 

 

MATEMATIKA 

Končno se selimo v 3. del delovnih zvezkov za matematiko  Poigrali se bomo s SIMETRIJO. 

Se še spomniš, kaj je to?  

Poglej, kaj o simetriji pravita Lili in Bine v delovnem zvezku na strani 5.  

 

Lili ti pokaže hiško, ki JE simetrična. Predstavljaj si, da po sredini hiše potegneš črto. Če se dela 

prekrijeta, ko ju prepognemo, je hiša SIMETRIČNA.  

https://www.youtube.com/watch?v=y7xEtrJ3jbs


Bine ti pokaže hiško, ki NI simetrična. Kakor koli jo Bine prepogne, se njena dela NE prekrivata. 

Torej hiška NI SIMETRIČNA. 

V delovnem zvezku na strani 5 reši 1. in 2. nalogo.  

 

Pri 2. nalogi poskusi najprej na list napisati ČRKE in ugotovi, katere so simetrične. 

Tako ti bo lažje. Nato nalogo reši v delovnem zvezku.  

 

Reši še 3. nalogo na strani 6. 

 

Za konec na spletni strani Lilibi.si poišči še delovni zvezek za matematiko – 3. del in se poigraj 

s klikom na čebelico, ki je v delovnem zvezku levo zgoraj.  

 

 

GLASBENA UMETNOST 

Se še spomniš pesmi Škrat Dobrošin? Najdeš jo v delovnem zvezku na strani 24.  

Zapoj jo in jo namesto z Orffovimi inštrumenti spremljal z inštrumenti lastnega telesa (npr. 

tleskanje, ploskanje, udarjanje z nogami …)  

Spomni se tudi na pesmici Balonček in Kuža pazi, pri katerih si ob petju z rokami nakazal/a 

visoke in nizke tone. Ponovi.  

 

 

 

 



 

 

Pa še skok v vikend s šalo  

 

Dva krompirja hodita po cesti, ko prvega povozi avto.  

Drugi reče: »Pridi, greva naprej, pire krompir.« 

 

Lepo se imejte in veliko se smejte   

 


