
POPESTRIMO POLETNE POČITNICE 

(18. 8. – 29. 8. 2014) 

 

OKVIRNI PLAN DELA V ČASU POČITNIC 

1. TEDEN (18. 8. – 22. 8. 2014) 

 

Ustvarjalne dejavnosti  

- izdelava in poslikava balonov iz odpadnega materiala  

- izdelovanje domin iz kamenčkov (uporaba akrilnih barv)  
- izdelovanje verižic in zapestnic iz različnih materialov (testenine, hama perlice, slamice) 

- zgibanje papirja (origami tehnika) – različni motivi 

 

 

Športno-gibalne in sprostitvene dejavnosti 

različne moštvene in štafetne igre zunaj ali v telovadnici (odvisno od vremena), vodne igre, socialne igre, pohod 

2. TEDEN (25. 8. – 29. 8. 2014) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

- risanje z voščenkami in tušem (praskanka) 

- izdelovanje verižic in zapestnic iz različnih materialov (testenine, hama perlice, slamice) 

- oblikovanje svečnikov iz das mase  

- izdelava družabne igre 3 v vrsto 

- plešoča hobotnica iz plastenke 

- izdelava lutke iz odpadnega materiala 

 

 

Športno-gibalne in sprostitvene dejavnosti 

različne moštvene in štafetne igre zunaj ali v telovadnici (odvisno od vremena), vodne igre, socialne igre 



JEDILNIK 

1. TEDEN (18. 8. – 22. 8. 2014) 2. TEDEN (25. 8. – 29. 8. 2014) 

 

PONEDELJEK  

Malica: kosmiči z mlekom, sadje 

Kosilo: špinačna juha, dunajski piščančji zrezek, dušen  

            zelenjavni riž, rdeča pesa, napitek 

 

 

TOREK 

Malica: maslo, marmelada, kruh, mleko, sadje 

Kosilo: zelenjavna juha, puranji file v omaki, testenine,  

            kumarična solata, napitek 

 

 

SREDA  

Malica: pašteta, kruh, korenje, čaj, sadje 

Kosilo: mesna kroglica v paradižnikovi omaki, pire krompir,  

            zelena solata, napitek 

 

 

ČETRTEK  

Malica: umešano jajce, kruh, kakav, sadje 

Kosilo: goveja juha, njoki s sirovo omako, paradižnikova  

            solata, napitek 

 

 

PETEK 

Malica: rezina sira, rezina paradižnika, kruh, sok 

Kosilo: fižolova enolončnica, kruh, palačinka, napitek 

 

 

PONEDELJEK  

Malica: sirova štručka, kakav, sadje  

Kosilo: kremna juha, svinjska pečenka, pečen krompir, zelena  

            solata, napitek  

  

 

TOREK 

Malica: jajčni namaz, kruh, kakav, sadje 

Kosilo: korenjeva juha, rižota s piščančjim mesom, paradižnikova  

            solata, napitek 

 

 

SREDA  

Malica: mlečni zdrob s kakavom, banana 

Kosilo: zelenjavna juha, mesna lazanja, zelena in kumarična  

            solata, napitek 

 

 

ČETRTEK  

Malica: šunka, sir, kruh, čaj, sadje 

Kosilo: gobova juha, naravni puranji zrezek, pire krompir, zeljna  

            solata, napitek 

 

 

PETEK 

Malica: pica štručka, sok, sadje 

Kosilo: korenjeva juha, golaž, kruhov cmok, solata, napitek 

 

 


