
      

 

Program počitniških aktivnosti  

29.06. – 10.07.2020 in 17.08. – 28.08.2020  

Lokacija: Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj 

 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO  29.06.2020 Spoznajmo se preko iger Ustvarjanje lovilcev sanj 

TO  30.06.2020 Obisk Policije Obisk Gasilsko reševalne službe 

SR 01.07.2020 Dan držav Vodne igre (ob Kokri )  

ČE 02.07.2020 Lov na skriti zaklad Kako se lahko bolj zdravo prehranjujem? 

PE 
 

03.07.2020 
Ogled starega mestnega jedra Kranja in 
Kranjskih rovov Dan talentoglasbenih talentov 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 
06.07.2020 

Priprava in izvedba gledališke predstave  
Ponedeljek - priprava besedila. Preživetje v naravi   

TO 

07.07.2020 Priprava in izvedba gledališke predstave.  
Torek - izdelava kostumov. 

Delavnica naravoslovni poskusi - kemija in 
fizika sta lep par 

SR 
08.07.2020 

Priprava in izvedba gledališke predstave. 
Sreda - izdelava scene in drugih rekvizitov. Fotoorientacija po Kranju. 

ČE 
09.07.2020 

Priprava in izvedba gledališke predstave. 
Četrtek - generalka. 

Priprava sladic za zaključek v petek 
in vodne igre (ob Kokri). 

PE 
10.07.2020 

Priprava in izvedba gledališke predstave. 
Petek - izvedba predstave. 

Zaključna velika igra s športnimi, miselnimi 
in spretnostnimi izzivi ter skritim zakladom 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 17.08.2020 Spoznajmo se preko iger Ulične igre  

TO 18.08.2020  Športne dejavnosti (nogomet, badminton) Pravljična urica z likovnim ustvarjanjem 

SR 19.08.2020 Sprehod in spoznavanje narave ob reki Izdelava lutk za predstavo 

ČE 20.08.2020 Sprehod in spoznavanje narave v gozdu Vaja za lutkovno predstavo in družabne igre 

PE 
 

21.08.2020 
Izdelava presnih kroglic s čokolado, 
izdelava limonade Lutkovni nastop ter pogostitev  

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 24.08.2020 Spoznajmo se preko iger Družabne in štafetne igre 

TO 
 

25.08.2020 
Ogled starega mestnega jedra Kranja in 
Kranjskih rovov Ustvarimo izdelek iz gline 

SR 26.08.2020 Štafetne igre  Vodne igre ob reki 

ČE 27.08.2020 Zabavni kemijski poskusi Glasbena delavnica 

PE 28.08.2020 Obisk Policije Presne čokoladne figove krogljice 
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 

 


