SAMOROGOV GOZDNI ROJSTNI DAN
Samorogov gozdni rojstni dan je za otroke priložnost za nepozabno dogodivščino. S prijatelji bodo
lahko raziskovali pisan gozdni svet, poln priložnosti za igre, ki se spontano stkejo pod prsti otrok. V
prepletenosti vodenih in spontanih iger, bodo dobili priložnost za vzpostavitev iskrenih in trdnih
odnosov drug z drugim in z naravo.
Organiziramo otroške rojstnodnevne zabave, izbirate pa lahko med prosto igro na Samorogovi
zabavi in tematskimi zabavami. Znotraj posamezne teme bomo dejavnosti prilagodili glede na
značilnosti posamezne skupine (velikost skupine, starost), vaša pričakovanja in želje otrok.
Zabava traja 2,5 ure in je sestavljena iz vodenega dela ter svobodne igre otrok v naravi. Odvija se v
vsakem vremenu in sicer v Samorogovi gozdni igralnici.
Priskrbimo:

-

zdrave prigrizke / malico, ki si jo otroci spečejo na ognjišču (odvisno od izbrane tematike)
vodo in naravni sok
pribor iz okolju prijaznega materiala
vse potrebščine, potrebne za izvedbo izbranega programa

Na praznovanju po želji postrežemo torto, ki jo priskrbite sami. V primeru, da se za to odločite, bi
vas prosili, da prinesete torto 15 minut pred zaključkom rojstnega dneva.
Fotografije iz praznovanja vam bomo poslali na elektronski naslov, ki ga navedete v prijavnici.

TEME ROJSTNODNEVNIH ZABAV
1. Samorogova zabava na doživljajskem igrišču
Prosta igra v gozdni igralnici, ki ponuja raznovrstne možnosti za raziskovanje, plezanje, domišljijsko
igro, gradnjo bivakov, konstrukcij iz lesa, jezov, igro na gugalnici velikanki.
2. Samorogove zaklad
Spoznamo samorogove sledi. Lov na zaklad (mavrični kristal):
- posnemanje glasov gozdnih ptic in drugih živali
- iskanje sestavin za malico na ognju (kruhki in hrenovke)
- ciljanje nagajivih vil s češarki,
- spoznavanje užitnih rastlin
Postavljanje ognja, peka malice na ognju (Hrenovke in tvist).
Pripovedovanje Samorogove legende ob ognju (Samorog, varuh gozda…)
Prosta igra v gozdni igralnici.
3. Pogumni škrati in nagajive vile
Pripovedovanje pravljice o vilah in škratih pod starim drevesom (Škratovile udomačijo samoroga,
druge škratovile, …).
Iskanje škratov in vil pod drevesnimi koreninami, obisk malega škrata.
Izdelovanje škratov in njihovih hišic iz naravnih materialov.
Nagajive vilinske igre.

Prosta igra v gozdni igralnici.
4. Mavrični bojevniki
Poslikava obraza / telesa z barvami za telo.
Izdelovanje in lov z lokom.
Izdelovanje lovilcev sanj in amuletov.
Peka krompirja / koruze na žerjavici.
Prosta igra v gozdni igralnici.
5. Skrivnost gozdnega tolmuna
Raziskovanje bližnjega potoka.
Izdelovanje barčic iz naravnih materialov.
Gradnja jezov.
Izdelava "ribiških palic" za lov na zaklade v tolmunu (čokolada, banane)
Peka prigrizka na ognju (pečene banane s čokolado).
Otroci potrebujejo kopalke, brisačo.
Cena
Do 8 otrok (en igralni pedagog): 100 eur
Od 8 do 12 otrok (dva igralna pedagoga): 150 eur
Več kot 12 otrok: za vsakega naslednjega otroka doplačilo 12 eur. Maksimalno število otrok na
zabavi je odvisno od starosti otrok in njihovih posebnosti (maksimalno število po dogovoru z igranim
pedagogom).
Prijavite se na naslov info@samorog.si, na elektrosnki naslov vam pošljemo prijavnico. Prijava je
veljavna, ko nam vrnete izpolnjeno prijavnico in plačate prijavnino v višini 50 Eur.
* Otroci naj imajo glede na vreme, primerna oblačila, ki se lahko umažejo in rezerven set oblačil. V
mokrem vremenu priporočamo nepremočljiva dežna oblačila.
* * V primeru slabega vremena se lahko praznovanje najkasneje 24 ur prej prestavi na drug termin.
V primeru odpovedi praznovanja do 24 ur pred dogodkom vam prijavnino vrnemo v celoti, za
kasnejše odpovedi pa denarja ne vračamo.

