Program počitniških aktivnosti
04. 07. –15. 07. 2022 in 01. 08. – 12. 08. 2022
Lokacija: OŠ Janeza Puharja, Komenskega ulica 4, Kranj
DELAVNICA DOPOLDAN

DELAVNICA POPOLDAN

04.07.2022 Spoznajmo se preko igre
05.07.2022 Mala šola zdravja

Domišljijsko risanje
Pohod na Šmarjetno goro

ČE
PE

06.07.2022 Pohod na Šmarjetno goro
07.07.2022 Bazen
08.07.2022 Igrajmo se gledališče

PO
TO
SR
ČE
PE

11.07.2022
12.07.2022
13.07.2022
14.07.2022
15.07.2022

PO
TO
SR
ČE
PE

01.08.2022
02.08.2022
03.08.2022
04.08.2022

PO
TO
SR

05.08.2022

Kulinarična delavnica – sadno veselje

Vodne igrarije ob Kokri
Igranje Activity-ja
DELAVNICA DOPOLDAN
DELAVNICA POPOLDAN
Spoznavne igre in sprehod ob Kokri
Barvanje kamnov
Taborniške veščine
Ustvarjanje lovilcev sanj
Pohod na Sv. Jošt
Pohod na Sv. Jošt
Spoznajmo Italijo
Igranje na igrišču Gibi Gib
Obisk gasilcev
Igranje Activity-ja
DELAVNICA DOPOLDAN
DELAVNICA POPOLDAN
Obisk Komunale Kranj
Spoznavne igre
Pohod iz Kranja čez Savski otok v Struževo Pohod iz Kranja čez Savski otok v Struževo
Izdelajmo lutke in se igrajmo gledališče
Glasbena delavnica
Naučimo se o zdravi prehrani
Kulinarična delavnica – sadno veselje

Izlet v vesolje – izdelava osončja
DELAVNICA DOPOLDAN
08.08.2022 Spoznajmo se ob igri
PO
09.08.2022 Spoznajmo Francijo
TO
10.08.2022 Spoznajmo kanjon reke Kokre
SR
11.08.2022 Iskanje zaklada
ČE
12.08.2022 Obisk Komunale Kranj
PE
Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

Vodne / štafetne igre
DELAVNICA POPOLDAN
Ustvarimo svojo državo
Kulinarična delavnica – sadno veselje
Igre brez meja
Slikanje ob glasbi
Branje zgodb in izdelava knjižnih kazal

Na počitniške aktivnosti naj pridejo otroci, ki so popolnoma zdravi, brez znakov okužbe dihal, saj jih v nasprotnem
primeru ne bomo sprejeli na počitniške aktivnosti.
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 teden, četudi se ga ne udeleži.
V primeru, da se vaš otrok ne bo udeležil posameznega počitniškega tedna, plačila 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

