AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

Prijave do zasedbe prostih mest na 04 280 48 25.

Prijave do zasedbe prostih mest na 04 280 48 25.

Prijave do zasedbe prostih mest na 04 280 48 25.

ČAS ZA KULINARIKO

KULINARIČNA DELAVNICA: KRUH
Torek, 10. 5. ali četrtek, 12.5.2022 od 16.00 18.00
Lokacija: Tupaliče 55

Priprava odličnega domačega kruha s hrustljavo
skorjico in mehko sredico je pravzaprav precej
enostavna. Potrebujemo le prave sestavine in nekaj truda. Vabljeni, da ga pripravimo skupaj.

OBVEZNE PRIJAVE:
Na 04 280 48 25 ali
mckprijava@luniverza.si

PREDAVANJA
SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠČINI
Torek, 3., 10., 17. in 24.5.2022 ob 19.00 - 20.30
Lokacija: TIC Preddvor
Delavnica je namenjena vsem odraslim, ki želite
nadgraditi znanje osnov angleškega jezika.

OBVEZNE PRIJAVE: Na 04 280 48 25 ali
mck-prijava@luniverza.si

ČAS ZA ZDRAVJE IN UMSKO AKTIVNOST

UMOVADBA
Sreda, 18.5.2022 ob 17.00 - 18.00
Lokacija: Društvo upokojencev Preddvor
Umovadba krepi možganske mišice. Redno izvajajte
ustrezne vaje, s katerimi lahko izboljšate spomin, pozornost in hitrost procesiranja informacij ter
omilite usihanje funkcij.

OBVEZNE PRIJAVE: Na 04 280 48 25 ali
mck-prijava@luniverza.si
DRUŽABNI VEČER

SVETOVANJE ISIO IN SVETOVANJE ZAPOSLENIM

KAJ BOSTE VI DANES NAREDILI ZA OKOLJE?

Brezplačno svetovanje o možnostih in priložnostih
izobraževanja in usposabljanja.
Izvajamo brezplačno vrednotenje spretnosti odraslih 2020-2022
Z Andragoškim centrom Slovenije sodelujemo pri
izvajanju individualnega vrednotenja spretnosti
odraslih, ki je za odrasle diskretno in brezplačno.
Vrednotenje spretnosti se izvaja s pomočjo spletnega inštrumenta SVOS (Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti)
Prijave na individualno svetovanje in vrednotenje:
svetovanje@luniverza.si ali 04 280 48 23

Ponedeljek, 18.5.2022 ob 12.00 - 14.00
Lokacijo izveste ob prijavi
Predstavitev dejavnosti Komunale Kranj in pripomočkov za lažje ravnanje z odpadki; razlaga pomena pitja vode iz pipe; predstavitev delovanja
Centralne čistilne naprave Kranj in področja odpadnih voda; preverjanje znanja in nagrajevanje
obiskovalcev za pravilne odgovore; prikaz ločevanja odpadkov in pa predelave tetrapaka v recikliran papir.

TOMBOLA
Petek, 20.5.2022 ob 17.00 - 18.00
Lokacija: Društvo upokojencev Preddvor

Tombola je preprosta igra, kjer se iz bobna vleče
številke, igralci pa pokrivajo številke na kartici. Ena
pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve pokriti
vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado. Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln
dogodek. Dodatni čar pa mu dajejo tudi lepe, simbolične, nagrade.
Prijave sprejemamo na:
04 280 48 25 ali mck-prijava@luniverza.si

AKTIVNOSTI
Prijave do zasedbe prostih mest na 04 280 48 25.

KORAK S ČASOM, SODOBNA INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA

AKTIVNOSTI
Prijave do zasedbe prostih mest na 04 280 48 25.

ČAS ZA USTVARJANJE

TEHNIČNA PRVA POMOČ
Četrtek, 19.5.2022 od 16.00 - 17.00
Lokacija: TIC Preddvor

USTVARJALNA DELAVNICA—MIŠKE IZ FILCA
Sreda, 11.5.2022 od 17.00 - 18.30
Lokacija: Društvo upokojencev Preddvor

Vas zanima kako uporabiti Google zemljevide na
pametnem telefonu, ko iščete pravi naslov? Bi želeli
poslati elektronsko sporočilo, odpreti svoj Facebook
ali prenesti fotografije iz telefona na računalnik?
Nudimo vam pomoč pri uporabi računalnikov, tablic
in pametnih telefonov.
Računalnik ali telefon lahko prinesete s seboj ali
uporabite našega.

Izdelali bomo miške iz filca. Izdelava je preprosta. Uporabili bomo različne barve filca, jih napolnili s polnilom ter skupaj zašili.

OBČINA PREDDVOR

PROGRAM
MEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA
MAJ 2022
Material prejmete na delavnici,
obvezne prijave na
04 280 48 25
ali
mck-prijava@luniverza.si.

Prosimo za prijave na
04 280 48 25
ali
mck-prijava@luniverza.si
Pridržujemo si pravico do manjših sprememb v programu.
Udeležba na aktivnostih je na lastno odgovornost.

Aktivnosti v programu bodo izvedene v skladu s
splošnimi higienskimi ukrepi NIJZ za preprečevanje
širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

