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1. Ponovi snov o simetriji in simetrali ob projekciji, ki sem ti jo poslala. 

2. Ponovim – Računam do 100 

Za ponovitev reši naloge. 

Pri prvi nalogi število na zgornjem kamnu predstavlja vsoto števil na spodnjih dveh 

kamnih. 

3. Naloge z besedilom reši v zvezek. Pazi na estetsko pisavo – pisane črke. 

Ponovi tudi poimenovanja števil pri množenju, deljenju, seštevanju, odštevanju (razlika, 

količnik…) 

Kaj pomeni, povečati za 6, zmanjšati za 6, povečati 6 krat, zmanjšati 6 krat? 

 

Slovenščina, JURE; KVAK; KVAK, Berilo, 46, 47 

Uvodna motivacija 

 MOŽGANSKA NEVIHTA: Razmisli, kaj najraje ješ, napiši svoje najljubše jedi, kdo jih 

zna najbolje pripraviti, kako presenetiš starše z dobrim prigrizkom; kaj storiš, da ti ni treba 

jesti tistega, česar ne ješ rad. 

 Tudi Jure je bil izbirčen jedec. V zgodbi Jure kvak – kvak bomo spoznali. Kaj se mu je 

nekega dne zgodilo. 

     Delo z besedilom 

 V besedilu, ki ga boš prebral danes, boš izvedel, kaj se lahko pripeti, če popiješ med jedjo 

zelo veliko vode. 

 Pripravi si velik kozarec vode. 

 Branje – bereš sam ali pa ti ga prebere kdo namesto učiteljice. 

 Pripovedujej o vtisih. Pripovedujej o Juretovem pretiravanju oz. “nalivanju” z vodo. Poveš, 

če se je kaj podobnega tudi tebi že kdaj zgodilo. 

 Tiho branje besedila in označevanje oz. izpisovanje besed, ki jih ne razumeš.. 

 VPRAŠANJA ZA RAZVIJANJE RAZUMEVANJA BESEDILA: 

  Kako je Jure ponavadi kosil? Kaj mislite, zakaj je potreboval pri kosilu toliko vode? Kdo 

je Juretu prinašal vodo? Kaj je teta Otilija rekla sama pri sebi? Koliko časa je jure jedel? 

Kako vemo, da je kosilo trajalo zelo dolgo? Kako se je začel Jure spreminjati? Kaj je 

vzkliknila teta Otilija, ko ga je zagledala? Označi njen vzklik. (Presenečenje, jeza, 

razočaranje ...) V kaj se je spremenil Jure? Kam je skočil? Česa se je domislila teta? Kako 

je ogovorila Jureta? 

  

  Nove naloge 

Izberi si vsaj eno od spodnjih možnih nalog. Zapiši jo v SLO zvezek. 
a) Nariši plakat, na katerega napiši, katero hrano imaš najraje in katere ne maraš. 

b) Na spletu si oglej dela pisateljice Saše Vegri. Izpiši si jih. 

c) Igrica: Kaj bi postal, če … bi pojedel preveč korenja, če bi ti zrasli rogovi, če bi 

ves čas kihal, … 

d) Zakaj je postal Jure žaba? Pripoveduj nekomu vsebino prebranega besedila.  



e) Kaj mislite, kaj je Jure odgovoril teti Otiliji, medtem, ko je čofotal po koritu in pel 

znani napev. Pripoveduj po svojih zamislih. 

 Kreativno pisanje : Jure se je spremenil v žabo, teta Otilija pa ga je želela odčarati.  

Prepiši zgornji stavek in napiši svoje nadaljevanje pravljice in jo ilustriraj. 


