
ROJSTNODNEVNE 
ZABAVE

Rojstni dan 
kot iz sanj



Svojemu otroku pričarajte nepozabno dogodivščino in 
aktivno preživet rojstni dan, ki ga ne bo mogel pozabiti.

IZBIRATE LAHKO MED NASLEDNJIMI ZABAVAMI:

ŠPORTNI ROJSTNI DAN

PRINCESKIN ROJSTNI DAN

LOV NA SKRITI  ZAKLAD

SUPERJUNAK ZA EN DAN



Športn i ro j s tn i dan

Si želite, da bi otroci preživeli aktiven rojstni dan, ob tem pa ne želite, da vam »preuredijo« 

stanovanje? Si želite, da otroci ne bi preživeli celoten rojstni dan z igranjem igric vsak na 

svojem telefonu? Ali je vaš otrok živahen in bi želel s prijatelji preživet aktiven dan?

Če je odgovor vsaj na dve vprašanji da, potem je ta izbira rojstnega dneva prava za vas!

ZA KOGA JE PRIMEREN TA ROJSTNI DAN?

Za vse otroke od 4. leta dalje. Intenzivnost športnih iger in aktivnosti se prilagodi na 

starostno skupino otrok.

Za vse otroke, ki bi si želeli preživeti aktiven rojstni dan in se spoznati s športnimi

pripomočki* in aktivnostmi na zabaven način.

Za vse otroke, ki si želijo tudi malo tekmovalnosti, saj bodo preko športnih izzivov tudi 

malo tekmovali med seboj.

*Za varnost bo poskrbljeno. Otroci bodo v gym-u lahko uporabljali le določene 

pripomočke in uteži (do max. 2 kg) in opremo primerno za njihovo starost in telesno 

pripravljenost.

KAKO BO ROJSTNI DAN POTEKAL?
Rojstni dan bo potekal 3 ure. Po prihodu bodo otroci slavljencu, ki podarili morebitna 

darila in se pripravili na športne aktivnosti. Razkazali jim bomo gym in pripomočke. 

Nato se bomo ogreli in naredili nekaj vaj. Sledile bodo »igre brez meja« pri katerih se 

bodo otroci razdelili v dve skupini in tekmovali med seboj. Po igrah si bo vsak športnik 

izdelal svoj športni pokal. Zmagovalci bodo dobili simbolična darila. Sledi še druženje 

ob prigrizkih in prosta igra. Ob 11.30 bo razrez torte in po njem prihod staršev in odhod 

športnikov novim športnim dogodivščinam naproti.

KAJ OTROCI POTREBUJEJO S SEBOJ?

Športno opremo in/ali rezervno obleko. 
Lahko že pridejo v njej in se v garderobi preoblečejo po 

športnih aktivnostih.

DOBRO VOLJO IN ŽELJO PO SODELOVANJU IN GIBANJU!  ☺



Prince sk in ro j s tn i dan
Si želite, da se vaša hčerka počuti kot princeska?

Si vaša hčerka želi postati princeska ali že verjame da je?

Si vaša hčerka želi s prijateljicami doživeti pravo princeskino zabavo?

Ali vaša hčerka rada pleše in se želi naučiti novih plesnih korakov?

Če se strinjate z naštetim, potem je ta rojstni dan prava izbira za vašo princesko!

ZA KOGA JE PRIMEREN TA ROJSTNI DAN?

Za vse princeske, ne glede na starost.

Za tiste deklice, ki si želijo ustvarjati in se počutiti še lepše in bolj posebne

Za vse deklice, ki rada plešejo in ustvarjajo.

Rojstni dan je seveda lahko tudi za fante. Ob tem se le malo prilagodi praznovanje in 

so glavni princi.

KAKO BO ROJSTNI DAN POTEKAL?
Rojstni dan bo potekal 3 ure. Po prihodu bodo otroci slavljenki poklonili darila. 

Razkazali jim bomo gym, potem pa bodo sledile delavnice izdelave kronic, ki jih 

bodo princeske lahko nosile. Po želji lahko princese izdelajo tudi svoj nakit. Po tem 

bo lepotni ritual princes, ki bo vključeval poslikavo obraza in igro ob  prigrizkih. Nato 

sledi bolj aktiven del rojstnega dneva. Začnemo z igro »Poiščimo princeso«, po kateri 

zmagovalka dobi darilo. Ko je princesa najdena pa sledi »Slavnostni ples princes«.

Po želji se lahko naučimo tudi eno koreografijo, ki jo kasneje po razrezu torte 

zaplešemo za starše. Po tem sledi odhod princes v njihova kraljestva.

KAJ OTROCI POTREBUJEJO S SEBOJ?

Po želj i  krilce ali oblekico, 
da se bodo počutile še bolj kraljevsko. ☺

Primerno tudi za fante, le da bodo princi .

DOBRO VOLJO IN
ŽELJO PO SODELOVANJU IN GIBANJU! 



Su per junak za en dan
Se vaš otrok rad igra, da je superjunak?

Si vaš otrok želi imeti supermoči in biti neustavljiv, morda izjemno močan, neviden ali imeti 

sposobnost pomagati vsem ljudem, ki ga potrebujejo?

Si želite, da zanj pripravimo pravo pustolovščino, v kateri bo odkrival svoje talente?

Lahko je to in še več, če se odločite praznovati ta rojstni dan!

ZA KOGA JE PRIMEREN TA ROJSTNI DAN?

Za otroke vseh starosti, dečke in deklice, saj se lahko naloge razporedijo glede na 

njihovo starostno skupino, zgodba pa se prilagodi.

(Najbolj primerna za otroke stare 6+ let.)

Za vse otroke, saj je vse (na zabaven način) potrebno spomniti, da so taki kot so, 

že superjunaki svojega življenja. In v sebi že imajo vse potrebne talente za to, da v 

življenju dosežejo vse kar si želijo.

KAKO BO ROJSTNI DAN POTEKAL?
Rojstni dan bo potekal 3 ure. Po prihodu in izmenjavi daril bomo otrokom pokazali 

še gym. Nato bo sledila delavnica izdelave mask. Vsak otrok si bo izbral najljubšega 

superjunaka in narisal njegov simbol/znak na masko, ki jo bo kasneje nosil čez 

oči. Sledila bo zgodba o hudobnem junaku, ki bo želel pokončati mesto in njegove 

prebivalce. Superjunaki bodo morali poiskati, kje ima hudobec skrit čarobni 

predmet za uničenje in ga najti. Po tem bodo mogli opraviti še 7 nalog, da bodo 

lahko rešili mesto in njegove prebivalce pred gotovo smrtjo. Če jim uspe, dobijo 

v zahvalo nagrado od mestnega glavarja in skrinjo z … Sledi proslava uspeha ob 

razrezu torte in odhod novim dogodivščinam naproti.

KAJ OTROCI POTREBUJEJO S SEBOJ?

DOBRO VOLJO IN
ŽELJO PO SODELOVANJU IN GIBANJU! 



L o v na skr it i zaklad
Si želite, da bi otroci preživeli aktiven rojstni dan in se ob tem še zabavali?

Želite, da spodbudimo njihovo ustvarjalnost?

Želite, da jim ponesemo domišljijo stran od telefonov in virtualnih igric in jim pričaramo

pravo pustolovsko dogodivščino v živo?

Če se strinjate z navedenim, je ta zabava prava odločitev za vas in vašega otroka.

ZA KOGA JE PRIMEREN TA ROJSTNI DAN?

Za vse slavljenke in slavljence od 6-ega leta dalje.

Za vse otroke, ki obožujejo igrice, uganke in pustolovščine.

KAKO BO ROJSTNI DAN POTEKAL?
Rojstni dan bo potekal 3 ure. Po prihodu otroci obdarujejo slavljenko ali slavljenca. 

Nato jim razkažemo gym in jih povabimo v čarobno deželo raziskovalcev, kavbojcev 

in divjega zahoda (ob zgodbi). Vsak nariše svoj zemljevid skritega zaklada, potem 

pa se pustolovščina prične. Otroci dobijo navodila, ki jih po korakih pripeljejo do 

skritega zaklada. Rešitev prve uganke ali naloge, jih pripelje do začetka druge in 

tako dalje. Ko se prebijejo čez vseh 7 izzivov, pa jih na koncu čaka zaklad, ki si ga 

razdelijo. Pustolovščina bo tako razburljiva, da bodo o njej govorili še na druženju 

ob razrezu torte.

KAJ OTROCI POTREBUJEJO S SEBOJ?

Udobna oblačila, po želj i  tudi kakšen klobuk.

DOBRO VOLJO IN 
ŽELJO PO SODELOVANJU IN GIBANJU! 


