
SPROSTITVENI TEDEN 

 vsebina opis naloge Izdelek. opomba 

2.a VSE, KAR SEM NAPISALA, SO SAMO MOJI PREDLOGI. MOGOČE NAJDEŠ MED NJIMI NEKAJ, KAR JE TEBI 
ZANIMIVO. PROSIM TE LE, DA PREPIŠEŠ KAR SEM PRIPRAVILA IN POKLIČEŠ STARE STARŠE. 

Teden pred 
praznikom 

Pomagaj pri barvanju pirhov.  
Poglej si PP, boš dobil kakšno novo idejo. Meni so 
všeč tisti s kosmiči, jih bom letos poskusila 
narediti, vedno naredim čebulne z rastlinicami, 
trobenticami, punčkam bodo všeč pa tisti s 
teranom.Se tako lepo bleščijo na sončku. Se že 
veselim! 

Pokažeš v Moji sobici 2.a. 
Velja? 

VSAK DAN OB 10.00 PA, 
ČE ŽELIŠ,  LAHKO 
PRIDEŠ V MOJO 

SOBICO 2.A.  
 

BOMO MALO VADILI, 
URILI  RAČUNANJE, 

PREDVSEM PA 
POSLUŠALI, POGLEDALI, 

ČE TI JE KAJ USPELO. 
VESELA TE BOM! 

 
 
 
 
 
 

To so moji 
predlogi, 
ideje… 

Ti narediš 
samo tisto, kar 

želiš. 
 

Okrasi stanovanje. 
Na sprehodu odlomi nekaj  vej, se spomniš, kako 
smo imeli mi v razredu, s ptički. Bo kot novoletna 
jelkica, hehe. Nanje pa obesi svoje izdelke, 
piščančke, pirhke,... 

Pogledamo v Moji sobici 
2.a 

 

Izdelaj košarico iz papirja,  
z zajčki, ali pa mojimi pirhki. Ideja je na spletni 
strani za ustvarjanje, kjer si našel tulipančke. 

Pokažeš v Moji sobici 2.a  

“Pojdi v gledališče”  
Ej, pa lepo se obleči, pa frizura je pomembna! 
Prosi mamico, da ti poišče spletno stran, kjer 
gledališča ponujajo svoje predstave. V gledališče 
lahko povabiš tudi starše, pa bratce in sestrice, bo 
še bolj prijetno. 
Lahko pa gledališče prirediš sam. Izmisli si 
pravljico, priredi lutkovno predstavo… 

Poveš v Moji sobici 2.a, kje 
si bil. 

 



Prepis 
Vsi radi pišete z nalivnikom. Pa ponovi še pisanje 
malih pisanih črk. Narisali ste prekrasne 
trobentice, zdaj pa še prepišite besedilo o njih.. 

Intervju 
Pokliči babi, dedija, prababico, pradedka, bodo 
zelo veseli. Najprej jim povej, da jih imaš zeloooo 
rad-a, da jih mooočnoo pogrešaš. Potem pa 
pripravi intervju. Poglej navodila. Na koncu pošlji 
še en veeliiikkk objemček, pa poljubčke, povej, da 
jih imaš rad-a. 

Kakšno zanimivost poveš v 
Moji sobici 2.a. Tudi jaz ti 
bom povedala, če bom 
našla tudi pokazala svoje 
spomine. 

 

MMM, pred prazniki bo zadišalo iz kuhinje. 
Pomagaj pri praznični peki.  
Pošljem ti enostaven recept, prepiši si ga in 
poskusi čisto sam pripraviti večerjo. 
Pripravi sestavine. Tehtnico, merilno posodico, 
čajno žličko. 
Sestavine po vrsti dodaj moki. Sproti pomešaj, jaz 
kar z žlico. Ko dodajaš, že nastaja testo. Na koncu 
ga še dobro zgneti z rokami. Pokrij s prtičkom in 
pusti na toplem, da vzhaja. Tačas razmisli, s čim 
boš testo obložil… Mmmm, že diši, pa dober tek! 

Poveš, kako ti je uspelo v 
Moji sobici 2.a 

 

Zapoj in zapleši 
Poiskala sem lepo pesmico, ki govori o 
prijateljstvu. Poj in pleši, povabi starše in sestrice, 
bratce, da se ti pridružijo. 
 

Zapleši v Moji sobici 2.a. Ti 
bomo zaploskali. 

 

Ponavljaj seštevanje dvomestnih števil. Vedno računaj na dolgo! 
 


