
                                                   

             

Program počitniških aktivnosti  

27.06. – 08.07.2022 in 22.08. – 26.08.2022  

Lokacija: Osnovna šola Predoslje, Predoslje 17 a, Kranj 

 

    DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 27.06.2022 Spoznajmo se ob igri  Lov na zaklad 

TO 28.06.2022 Jutranja telovadba in štafetne igre Peka in okraševanje muffinov 

SR 29.06.2022 Izdelava glasbil in obisk glasbene šole Zaigrajmo gledališko predstavo 

ČE 30.06.2022 Pohod po parku Brdo  Pohod po parku Brdo 

PE 01.07.2022 Spoznajmo države in tuj jezik  Pohod do reke Kokre  

   DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 04.07.2022 Spoznajmo se ob igri Pevsko - plesna delavnica 

TO 05.07.2022 Poslikava majic Vodne igre  

SR 
06.07.2022 

Družabne igre in barvanje kamnov ob reki 
Kokri  

Družabne igre in barvanje kamnov ob reki 
Kokri 

ČE 07.07.2022 Spoznajmo države in tuj jezik  Peka in okrasitev ameriških palačink  

PE 08.07.2022 Štafetne igre  Ogled filma ali risanke  

  DELAVNICA DOPOLDAN DELAVNICA POPOLDAN 

PO 22.08.2022 Spoznavna delavnica  Štafetne igre  

TO 
 

23.08.2022 Pohod do reke Kokre Poslikava kamnov 

SR 24.08.2022 Igranje z Lego konstruktorjem  Vodne igre  

ČE 
25.08.2022 

Naravoslovna delavnica  
Ogled filma in delavnica glede na vsebino 
filma   

PE 
26.08.2022 

Izdelava in spuščanje raket na vodni 
pogon  Risanje mandal  

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu. 

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 

 


