
      

 

Program počitniških aktivnosti  

28.06. – 09.07.2021 in 16.08. – 27.08.2021  

Lokacija: Osnovna šola Predoslje, Predoslje 17 a, Kranj 

 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO  28.06.2021 Spoznajmo se (ustvarjalna delavnica) Rišimo in ustvarjamo 

TO  29.06.2021 Lego konstruktor in družabne igre Ustvarimo morske ribice 

SR 30.07.2021 Štafetne in športne igre Ustvarjalna glasbena delavnica 

ČE 01.07.2021 Film Poiščimo skriti zaklad 

PE 02.07.2021 Sprehodimo se do Brda. Dejavnosti v naravi Kuhajmo in se spoznajmo – keksi, sadna solata 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 05.07.2021 Spoznajmo se preko gibalnih iger Ustvarjamo z Das maso 

TO 06.07.2021 Sprehodimo se do Brda. Dejavnosti v naravi. Izdelajmo ladjico 

SR 07.07.2021 Spustimo ladjice po Kokri Slikajmo na kamenje 

ČE 08.07.2021 Kuhajmo in se sladkajmo-sadni sladoled Spoznavamo živali 

PE 09.07.2021 Vodne štafetne igre Naredimo si tombolo 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 16.08.2021 Spoznajmo se pri igri z žogo Štafetne igre 

TO 17.08.2021 Izdelajmo zaščitne maske Izdelajmo mini pice 

SR 18.08.2021 Sprehodimo se do Brda Izdelajmo zmaja 

ČE 19.08.2021 Izdelajmo lutko iz pravljice Vodne igre 

PE 20.08.2021 Igrajmo se ob Kokri Spoznajmo kamnine 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 23.08.2021 Spoznajmo se med igro z žogo Izdelajmo mafine 

TO 24.08.2021 Specimo kruh Športajmo z žogo 

SR 25.08.2021 Poslikajmo obraz Kavbojci in Indijanci 

ČE 26.08.2021 Poiščimo skriti zaklad Izdelajmo glasbila 

PE 27.08.2021 Modna revija Ples/odbojka 

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. 

 



 

 

 

 

Najpomembnejše je, da na počitniške aktivnosti pridejo otroci, ki so popolnoma zdravi, brez znakov okužbe 

dihal, saj jih v nasprotnem primeru ne bomo sprejeli na počitniške aktivnosti. Za izvajanje vseh ostalih ukrepov 

bomo poskrbeli mi. 

Za vse otroke velja, da naj doma zajtrkujejo in imajo s seboj dopoldansko malico in vodo. 

V primeru slabega vremena naj bodo otroci primerno oblečeni in obuti za zunanje aktivnosti. 

Prosimo, da otroka pripeljete na počitniške aktivnosti med 8. in 8.15 uro, saj moramo pred aktivnostmi vsak 

dan posebej določene zadeve še pripraviti. 

Program počitniških aktivnosti se začne ob 8. uri in se zaključi med 15.30 in 16. uro. 

Med 12.00 in 13.00 uro je poskrbljeno za kosilo. 

Prijava je zavezujoča, otrok s tem koristi počitniški dan, četudi se ga ne udeleži. 

V primeru, da se vaš otrok ne bo udeležil posameznega počitniškega dneva, plačila za kosilo brez 

zdravniškega potrdila ne bomo vračali. 

Na počitniških aktivnostih otroci niso dodatno nezgodno zavarovani. Udeležba na počitniških aktivnostih je na 

lastno odgovornost. 

Želimo vam prijetno poletje … mi si ga bomo na počitniških aktivnostih naredili.  

 

Vaša Ljudska univerza Kranj 

 


