
Vse aktivnosti so brezplačne 
 

Medgeneracijski center Kranj 

Program počitniških  
aktivnosti junij, julij,  

avgust 2017 
  

Dopoldansko dogajanje se začne ob 8. uri. Vsi, ki ob 8. uri 
ne uspejo priti, se lahko udeležijo popoldanskega dela, ki 
se začne ob 12. uri. Dogajanje poteka do 16. ure. 
 
Med 12.00 in 12.30 uro je tudi možnost toplega obroka 
(proti plačilu), naročilo do 9. ure. Starši plačilo obroka po-
ravnajo ob prihodu. V vmesnem času naj imajo otroci s 
seboj malico, prav tako naj pred prihodom k nam pojedo 
zajtrk. V primeru slabega vremena naj bodo otroci primer-
no oblečeni in obuti za zunanje aktivnosti.  
V času poletnih počitnic v Medgeneracijskem centru Kranj 
otroci niso dodatno nezgodno zavarovani. 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za   izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne   osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem 
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 
9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju. 

RISANJE V GRAFIT TEHNIKI 
 (opomba označena z *) 

 
Za risanje v grafit tehniki naj otrok s seboj prinese: 

risalni blok , set svinčnikov in radirko. 

CELODNEVNI IZLET NA  
MARETOV RANČ 

18. 8. 2017 
 
Podoživite otroška leta in skupaj z vašim vnukom ali vnuki-
njo obiščite kraj, kjer boste zagotovo uživali. Obisk je 
možen le v spremstvu starih staršev. Prevoz je brezplačen.  
Na ranču bo organizirano kosilo.  
Prijave sprejemamo do 10. 8. 2017 oziroma do zapolnitve 
prostih mest.  

RAZSTAVA LIKOVNIH IN KIPARSKIH DEL 
 
Vsi starši in stari starši ste ob izteku počitniških  
aktivnosti lepo vabljeni na razstavo likovnih in kiparskih 
del, ki jih bodo vaši otroci/vnuki ustvarili ob prijetnem 
poletnem druženju. 
 
- 23.8.2017 ogled razstave likovnih del 
- 25.8.2017 ogled razstave kiparskih del 
 

Vsi prisrčno vabljeni, da vam otroci pokažejo umetnine 
izpod svoj rok. 

Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu. 
Udeležba na aktivnostih projekta VGC Gorenjske je na lastno      

odgovornost. 

CELODNEVNI IZLET Z OBISKOM  
HIŠE EKSPERIMENTOV 

27. 7. 2017 
Prijave sprejemamo do 20. 7. 2017 oziroma do zapolnitve 
prostih mest.  

Medgeneracijski center Kranj (MCK), Cesta talcev 7, 4000 Kranj |  

T: 082 058 457 | M: 041 724 134 |  

mck@luniverza.si 

www.vgc-gorenjska.si  

            MCKranj         VGC Gorenjske  

PRISRČNO VABLJENI  NA TELOVADBO Z OTROKI 
VSAK DAN  od 8.30 do 9.00 



Junij 2017 
Julij 

 
 

unij 
Julij 

 
 

            

Avgust 2017  

 
 

Julij 2017 

 dopoldan popoldan 

ponedeljek 
3.7.2017 

Ustvari svojo majico 
(otroci prinesejo staro 

majico ) 

NI vse staro za v koš (otrok 
naj prinese svoj predmet) 

torek 
4.7.2017 

Okvir za sliko Obisk iz Unicefa 

sreda 
5.7.2017 

Marmoriranje kroglic Risanje v grafit tehniki * 

četrtek 
6.7.2017 

Lovilec sanj Orientacija v naravi 

petek 
7.7.2017 

Kiparska delavnica Barčica po morju plava 

ponedeljek 
10.7.2017 

Obisk Varstveno de-
lovnega centra Kranj 

Darilne vrečke 

torek  
11.7.2017 

Metulji na rožicah Čudovite podloge 

sreda  
12.7.2017 

Vetrnice Risanje v grafit tehniki * 

četrtek 
13.7.2017 

Kavbojci in indijanci - 
ples 

Spoznavanje vozlov 

petek  
14.7.2017 

Kiparska delavnica Ptiček na vejici 

 dopoldan popoldan 

ponedeljek 
26.6.2017 

Okrasi svoj kozarček Pohod v kanjon Kokre 

torek  
27.6.2017 

Okraski iz fimo mase Ločevanje odpadkov 

sreda  
28.6.2017 

Obisk iz  Doma        
upokojencev Kranj 

Risanje v grafit tehniki * 

četrtek  
29.6.2017 

Barvanje kamnov  Izdelava EKO družabnih 
iger 

petek 
30.6.2017 

Ko ne srfamo po   
internetu, jadramo 

Podvodni svet 

 dopoldan popoldan 

ponedeljek 

17.7.2017 

Pomoč pri uporabi pa-

metnih telefonov obi-

skovalcem MCK 

Morski pes 

torek  

18.7.2017 

Raglja Izdelava voščilnice 

sreda  

19.7.2017 

Obisk Doma upokojen-

cev Kranj 

Risanje v grafit tehniki * 

četrtek 

20.7.2017 

Ustvari svojo državo Taborniške igre 

petek  

21.7.2017 

Kiparska delavnica Živahni robot 

ponedeljek 

24.7.2017 

Voden ogled knjižnice in 

reševanje kviza 

Ladjica iz papirja 

torek  

25.7.2017 

Papirnati zmaj Pujsek Cekinček 

sreda  

26.7.2017 

Obisk iz Doma upoko-

jencev Kranj 

Risanje v grafit tehniki * 

četrtek 

27.7.2017 

Hiša eksperimentov 

(prijavnica) 

Hiša eksperimentov 

petek  

28.7.2017 

Kiparska delavnica Kača Kali 

ponedeljek 

31.7.2017 

Vesele meduze 

 

Kragulj Jonny na obisku 

  dopoldan popoldan 

torek 

1.8.2017 

Izdelava ročne lutke Risanje mandal 

sreda 

2.8.2017 

Peka piškotov Risanje v grafit tehniki * 

četrtek 

3.8.2017 

Obisk CenterKonture Klic na pomoč 

petek 

4.8.2017 

Kiparska delavnica Vodne igre 

ponedeljek 

7.8.2017 
Vrtavka iz paličic Ambasadorji nasmeha 

 dopoldan popoldan 

torek Izdelava ročne lutke Naredi sladoled 

sreda 

9.8.2017 

Obisk vojašnice Risanje v grafit tehniki * 

četrtek Zaigrajmo skupaj Super packe 

petek Kiparska delavnica Turnir v namiznem tenisu 

ponedeljek 

14..8.2017 

Obisk iz Varstveno delov-

nega centra Kranj 

Zapestnica prijateljstva 

sreda 

16.8.2017 

Pravljični svet zgibank Risanje v grafit tehniki * 

četrtek 

17.8.2017 

Pokal Spoznavanje užitnih ras-

tlin 

petek  Izlet na Maretov ranč 
(prijavnica) 

Izlet na Maretov Ranč 

ponedeljek 

21.8.2017 

Kranjski Janez je šel v 

planine 

Milijonkrat hvala 

torek  

22.8.2017 

Kamišibaj pravljica Mali 

polžek 

Šivanje živali 

sreda  

23.8.2017 

Obisk iz Doma upokojen-

cev Kranj 

Razstava likovnih del 

četrtek  Obisk iz CenterKonture Čmrljev tenis 

petek  Razstava kiparskih del Turnir v namiznem tenisu 

ponedeljek 

28.8.2017 

Picopeki Pripravimo se na šolo 

(otrok naj prinese prazno 

škatlo) 

torek 

29.8.2017 

Obisk Doma upokojencev 

Kranj 

Sladko popoldne 

sreda 

30.8.2017 

Knjižna kazala Priprava nastopa za   
zadnji dan 

četrtek Igre brez meja Poslikava obraza 


