
SPROSTITVENI TEDEN 

razred vsebina opis naloge izdelek 

2.b, c V tem tednu te vabimo v čarobni svet gledališča, sproščanju ob jogi za otroke, poslušanju in petju otroških ljudskih pesmic, barvanju pisanic 
in praznični okrasitvi stanovanja…  
To je teden, ko se boste malo sprostili in se imeli v družini lepo.  
Ponujene dejavnosti si razporedi čez teden, kakor želiš.  

KD: 
Predstava ZVEZDICA 
ZASPANKA v čarobnem 
Lutkovnem gledališču 

Kdo ne pozna pravljice Frana Milčinskega? Zvezdica Zaspanka? 
Seveda jo vsi poznamo. Oglej si jo v posnetku Lutkovnega gledališča 
na naslednji povezavi:  
https://vimeo.com/165595717 
 
V berilu KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? je na str. 109 do 112 po 
vlogah napisan pogovor med Zvezdico zaspanko in razbojnikom 
Ceferinom.  

 
 
 
 
 
Z mamico ali očkom zaigrajte 
prizor in berita po vlogah. 
Pričarajta gledališče doma. 

KARAOKE: KONCERT NA 
DOMAČEM ODRU 

Naredi koncert za tvoje domače. Izdelaj vstopnice. Zapoj svojo 
najljubšo pesem ali zapleši, zarepaj ali zapoj pesmice, ki smo se jih 
učili. Nastopajoči na koncertu so lahko tudi bratci, sestrice, oči, 
mami...lahko tudi igraš na kozarce (Različno napolni kozarce z vodo in 
z žličko igraj po kozarcu. Lahko zaigraš pesmico Kuža pazi?) 
 
Ljudske pesmice imamo zelo radi. Na spodnji povezavi jih lahko 
poslušaš, ob spremljavi poješ… Tudi starše povabi zraven ali pa 
bratce in sestrice.  
https://www.youtube.com/watch?v=8TjWsgjfCuY 

 
 
KARAOKE - petje ljudskih pesmi. 
Veseli bomo tudi kakšnega 
posnetka. Si ga bomo lahko še v 
šoli ogledali in imeli koncert. 

LIKOVNO USTVARJANJE Pomagaj staršem pri barvanju in okraševanju pisanic (pirhov) 
ali pa na list nariši veliko jajce in ga po svoje domišljijsko pobarvaj. 
En pirh lahko razstaviš tudi v stojalo za jajce, če si ga izdelal v prvem 
tednu.  
Sam se spomni in lepo pospravi svojo sobo. 
Pomagaj staršem tudi pri pospravljanju in praznični okrasitvi 
stanovanja, da se boste doma počutili čim lepše in veselo.  

 
Pirhe lahko tudi fotografirate, po 
vrnitvi v šolo pa bomo naredili 
razstavo teh fotografij. 

https://vimeo.com/165595717
https://www.youtube.com/watch?v=8TjWsgjfCuY


PEKA IN POMOČ V 
KUHINJI 
 

Sodeluj pri kuhanju. Mogoče pomagaš stehtati ali natočiti pravo 
količino mleka ali druge tekočine, ko boste brali recepte… Tudi pri 
peki potice lahko pomagaš svoji mamici. Vesela bo!  

Poišči najljubši recept. V zvezek z 
vmesnimi črtami ga prepiši s 
pisanimi črkami. To je edino 
pisanje v tem tednu. Zato ga napiši 
lepo in zraven tudi nariši. 

 PONAVLJANJE in BRANJE 
NAJLJUBŠIH KNJIG 

Da čisto ne pozabiš računanja do 100. Ustno računaj, da boš računal 
hitreje  in si čim več računov že zapomnil na pamet. Beri  tudi knjige, 
stripe, revije… Uživaj ob branju in potuj v domišljijske svetove. 

Mogoče napišeš seznam najljubših 
prebranih knjig, stripov... 

 ŠD: SPROŠČANJE in 
ŠPORT 

Seveda je pomembno, da se po delu tudi sprostiš. Lahko to narediš ob 
jogi za otroke ob svetlobi  in škratkovi jogi ali pa igranju z doma 
narejeno žogo. 
Spodaj imaš povezavo za jogo za otroke ob svetlobi in za škratkovo 
jogo: 
https://m.youtube.com/watch?v=vm7ARocfODw&feature=youtu.be&d=
n 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&v=jvy5Q7U
zTRE&app=desktop 

V spodnjih povezavah najdeš vodeni vadbi, ki sta ju za vas 
pripravila učitelja Emanuel in Miha: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sq7P1Qg6j_s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tQqmjZlklWQ 
 

Ob jogi in igranju z žogo predvsem 
uživaj. Povabi k sodelovanju celo 
družino.  
Predvsem pa preživite teden čim 
bolj lepo, umirjeno in veselo. Sedaj 
imate še več časa za to. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=vm7ARocfODw&feature=youtu.be&d=n
https://m.youtube.com/watch?v=vm7ARocfODw&feature=youtu.be&d=n
https://www.youtube.com/watch?v=sq7P1Qg6j_s
https://www.youtube.com/watch?v=tQqmjZlklWQ

