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Brezplačne počitniške delavnice 28. 

in 29. april 2016 

LUK – Ljudska univerza Kranj nudi v okviru Cen-
tra za družine popestritev počitniških dni otrok 
in mladostnikov z zanimivimi, zabavnimi, druža-
bnimi in poučnimi vsebinami, staršem pa prihra-
niti skrb, kje bo njihov otrok med počitnicami in 
kaj po počel. 

Delavnice so namenjene vsem otrokom in mla-
dostnikom brezplačno. V času delavnic bodo z 
njimi usposobljeni animatorji in prostovoljci. 
Predhodne prijave niso potrebne. 

Vrata Medgeneracijskega centra Kranj bodo med 
počitnicami odprta od 8.00 do 16.00 ure za vse 
otroke, starejše od 5 let in mladostnike. Za mlaj-
še od 5 let pa je možen obisk delavnic in aktivno-
sti v spremstvu odrasle osebe.  

Dopoldansko dogajanje se začne ob 8.00 uri - za 
vse, ki ob 8.00 uri ne uspejo priti, pa lahko pride-
jo le na popoldanski del, ki se začne ob 12.00 uri. 

Pomembno! 

Delavnice in različne druge dejavnosti ter aktiv-
nosti se bodo izvajale tudi na prostem, zato naj 
bodo otroci primerno oblečeni  in obuti. 
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Prehrana med  12.00  in 12.30 uro 
 
 
 
 
bo za otroke pripravila za le 2,5 EUR na dan 
toplo kosilo. Otroci, ki te možnosti ne bodo koris-
tili, naj imajo obvezno s seboj malico. 
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Program  

Zabavali in družili se bomo tudi ob različnih druža-
bnih igrah in igrah na prostem (namizni tenis, med 

dvema ognjema, odbojka,…) 

Program aktivnosti 
Center za družine 

APRIL 2016 

  
Telefon: 082 058 457 

Mobitel: 041 724 134 

E-pošta: mck@luniverza.si 

FB: https://

www.facebook.com/MCKranj/  

Medgeneracijski center 

Kranj 

Cesta talcev 7 

4000 Kranj 

 

 

 

 

 od 8.00 do 12.00 od 12.00 do 
16.00 

Četrtek, 
28.4.2016 
 

cvetoče drevo kocka aktivnosti 
ristanc 

Petek,  
29.4.2016 
 

vroči balon gumitvist  in 
trden most 

Četrtek, 28.4.2016 
 

juha, piščančji ražnjiči,    
solata 

Petek,  29.4.2016 
 

juha, makaroni, solata 
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