
 

 
 dopoldan popoldan 

ponedeljek 

27.6.2016 

Zabavni lončki za  Nagajive gosenice 

torek  

28.6.2016 

Cvetlični vrt Lovilec sanj 

sreda  

29.6.2016 

Naredimo grad Obisk Prešernovega 

gledališča 

četrtek  

30.6.2016 

Spiralna vrtavka Mobile 

 dopoldan popoldan 

ponedeljek 

18.7.2016 
Ko bom velik, bom    

veterinar – obisk       

veterinarja 

Medgeneracijski  

novinarski krožek 

torek  

19.7.2016 
Ples kavboji in  

Indijanci 

Posodica za  

sladkarije 

sreda  

20.7.2016 
Obisk Zveze Sonček Postal bom slikar 

četrtek 

21.7.2016 
Medgeneracijski     

novinarski krožek 

Peka piškotov 

petek  

22.7.2016 
Razmišljajmo skupaj Izdelajmo denarnico 

ponedeljek 

25.7.2016 
Izdelava akvarija Kraljevski kelih 

torek  

26.7.2016 
Postanimo igralci. 

Zaigrajmo skupaj 

Medgeneracijski     

novinarski krožek 

sreda  

27.7.2016 
Pripravimo kosilo Postal bom slikar 

četrtek 

28.7.2016 
Postanimo igralci,  

zaigrajmo skupaj 

Izdelava okvirja za slike 

petek  

29.7.2016 
Obisk doma  

upokojencev Kranj 

 Večni kaktus 

  dopoldan popoldan 

ponedeljek 

1.8.2016 
Glasbena pošast Medgeneracijski      

novinarski krožek 

torek  

2.8.2016 
Domek za živali Mehki prijatelj –obesek 

za ključe 

sreda  

3.8.2016 
Sprehod do Pungarta Postal bom slikar 

četrtek 

4.8.2016 
Kitke prijateljstva Vesele meduze 

petek 

5.8.2016 
Obisk živalskega vrta Obisk živalskega vrta 

ponedeljek 

8.8.2016 
Vetrnice Žuželke 

torek  

9.8.2016 
Sladoledni piknik Gremo kegljat 

sreda 

10.8.2016 
Obisk  iz VDC Postal bom slikar 

četrtek 

11.8.2016 
Angleščina Naredi svoje vozilo 

petek 

12.8.2016 
Zaigrajmo skupaj Eksperiment 

torek  

16.9.2016 
Ulično poplesavanje Na krilih 

sreda 

17.8.2016 
Angleščina Postal bom slikar  

četrtek 

18.8.2016 
Nemščina Ples 5. ritmov 

petek  

19.8.2016 
Postanimo igralci 

Zaigrajmo skupaj 

Mikavne slamice 

ponedeljek 

22.8.2016 
Nemščina Gusarska ladja 

torek  

23.8.2016 
Knjižni molj Medgeneracijski         

novinarski krožek 

sreda  

24.8.2016 
Prijatelji s kmetije Ko bom velik, bom     

pilot—obisk letališča 

četrtek  

25.8.2016 
Postanimo igralci 

Zaigrajmo skupaj 

Postal bom slikar 

petek  

26.8.2016 
Priprave na piknik Piknik s starši in starimi 

starši 

ponedeljek 

29.8.2016 
Igrajmo se s fračami in 

frnikolami 

Po polžji sledi 

torek 

30.8.2016 
Postal bom slikar Podvodno življenje 

sreda 

31.8.2016 
Igre brez meja Izdelajmo radio,  telefon 

in TV 

 dopoldan popoldan 

petek  

1.7.2016 

Spoznajmo  
armenščino 

Za lepši večer 

ponedeljek 

4.7.2016 

Postanimo igralci. 

Zaigrajmo skupaj 

Obisk iz Nizozemske in 

Litve 

torek 

5.7.2016 

Mozaik iz zamaškov Lampijončki 

sreda 

6.7.2016 

Obisk stolpa Škrlovec 

 

 

Strašni morski pes 

četrtek 

7.7.2016 

Polepšajmo si kolo Prstne lutke 

petek 

8.7.2016 

Pošastni hranilnik Domek iz tetrapaka 

ponedeljek 

11.7.2016 

Hitri servis koles Postal bom slikar 

torek  

12.7.2016 

Obisk Tačke          

pomagačke 

Medgeneracijski  

novinarski krožek 

sreda  

13.7.2016 

Obisk VDC Izdelava indijanskega in 

kavbojskega klobuka 

četrtek 

14.7.2016 

Ulično poplesavanje Postanimo igralci. 

Zaigrajmo skupaj 

petek  

15.7.2016 

Pizza party—priprave Pizza party  s starši in 

starimi starši KUHAJMO SKUPAJ 

Zakaj si ne bi kdaj privoščili kosila malo drugače? Pridite v 

prijetno družbo vaših otrok in vnukov in si za simbolično ce-

no privoščite kosilo, ki vam ga bodo pripravili in postregli oni. 

Razširite krog prijateljev in omogočite vašim otrokom in vnu-

kom, da spoznajo vrednote dela in pomen skrbi za druge. Vse 

to bo možno: 

15. 7. 2016 Pizza party  
27. 7. 2016 Kosilo  
26. 8. 2016 Piknik  
Potek: Dopoldne otroci  pripravijo hrano (k pripravi vabljeni 

tudi starši in stari starši). Ob 12.00 uri prihod staršev in starih 

staršev, otroci postrežejo. Po kosilu sledijo družabne igre. 

Zaradi lažje organizacije obvezne prijave en teden prej. Plači-

lo za kosilo se poravna na dan dogodka. 

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA 

V petek, 5. 8. 2016 bomo otroke popeljali v ljubljanski živalski 

vrt. Podoživite otroška leta in skupaj z vašim vnukom ali vnu-

kinjo obiščite kraj, kjer ste gotovo tudi vi kot otroci pogosto 

uživali. Ob opazovanju živali preživite čudovite trenutke in se        

marsičesa naučite. Obisk je možen le v spremstvu starih   

staršev. Prevoz je brezplačen za obe generaciji. Vstopnina za 

živalski vrt je plačljiva le za odrasle. Za dodatne informacije 

smo dosegljivi na tel. številko 082 058 457. Število mest je 

omejeno, zato so potrebne predhodne prijave.  

KO BOM VELIK,  BOM PILOT 

V sredo, 24. 8. 2016 bomo otrokom predstavili poklic pilota. 

Izvedeli bomo, kdo lahko postane pilot, kako poteka šolanje 

in usposabljanje in kakšno je delo pilota. Po predstavitvi   

poklica bo sledila tudi simulacija letenja na simulatorju. Za 

prevoz do letališča Jožeta Pučnika in druge podrobnosti smo 

dosegljivi na tel. številko 082 058 457. Število mest je        

omejeno, zato so potrebne predhodne prijave.  

Dopoldansko dogajanje se začne ob 8.00 uri. Vsi, ki ob 8.00 

uri ne uspejo priti, se lahko udeležijo popoldanskega dela, ki 

se začne ob 12.00 uri. Dogajanje poteka do 16.00 ure.  

Med 12.00 in 12.30 uro je tudi možnost toplega obroka (proti 

plačilu), ki ga bo pripravila Mama Katja s.p. Starši plačilo      

obroka poravnajo ob prihodu. V vmesnem času naj imajo   

otroci s seboj malico, prav tako naj pred prihodom k nam    

pojedo  zajtrk.  

 

 

 

 

Medgeneracijski center Kranj 
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4000 Kranj  
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