Rojstni dan – kaj delati, kako se zamotiti, kakšne aktivnosti
pripraviti?
Najprej pripripravi škatlo, katero zavij z darilnim papirjem ali pa uporabi kar časopisni papir.
Vsi skupaj jo morajo odviti oz odpreti. Ampak! Otroci morajo svojo desno roko dati za hrbet
in z levo roko lahko odvijajo (trgajo) in jo odprejo. Nikakor ne smejo uporabiti obeh rok.
V škatlo že prej skrij naslednji namig‐vanjo daj toliko žlic, kot je otrok na zabavi ter ravno
toliko žogic. (če žogic nimate‐jih naredi iz papirja in lepilnega traka) ;) Sedaj je na vrsti TENIS.
Ta škatla je tarča. Žogic pripravi toliko, da vsak prejme 2 ali 3. Določite črto, kje bodo servirali
oziroma mesto od koder bodo ciljali tarčo. Ciljajo tako, da vsak poskusi sam‐če bodo vsi
naenkrat, se lahko zgodi, da kdo koga zadene, kar pa ni najbolj prijetno.
Na dno oziroma nekam v škatlo prilepi kuverto, in otrokom povej, da se v njej skriva namig za
nadaljno igro. V kuverto skrij listke z ugankami‐ rešitve pobriši ;) , listki morajo biti
oštevilčeni, da bodo lahko prišli do naslednjega namiga.

1. Bela brada in dva roga,
štiri noge, na kmetiji je doma.
(koza) (3.črka)
2. Kaj si obuješ, ko hodiš po hiši,
da noge so tople, korak se ne sliši? (copate) (6.črka)
3. Jo roka drži,
jo metla žgečka,
ko vse naloži,
bolj čista so tla.
(smetišnica) (2. črka)
4. Po loncu meša, se vrti, skrbi,
da hrana se ne prismodi. Kaj je to?
(kuhalnica) (5.črka)

5. Beli cvetovi krasijo drevesa,
rdeči plodovi pa tvoja ušesa.
(češnja) (5.črka)

6. Včasih moker, včasih suh,
včasih rahel kakor puh,
včasih trd in zaledenel,
sprva vedno čisto bel.
(sneg) (3.črka)

7. Pretegnjeni stric
brez nog se premika.
Rad ima dež,
a ne rabi dežnika.
(deževnik) (5.črka)

8. Tiho meri čas, a zbudi nas prav na glas.
(budilka) (4.črka)
9. Kdo je tisti sladkosned,
ki čebelam krade med?
Velik je in ves kosmat.
V brlog pa hodi spat.
(medved) (3.črka)

Rešitev, ki jo morajo dobiti je ZEMLJEVID

Zemljevid, morate prej pripraviti ter označiti ter nanj narisati pomembne dele
prostora/dela hiše/okolico,.. ter označite kam ste skrili naslednjo nalogo ‐škatlo
V škatlo pripravite papir, karton, kakšno embalažo, lepilni trak‐lahko tudi kakšne barvne,
škarje, lepilo,… (poskrbi, da bo dovolj materiala in pripomočkov, da bodo lahko vsi
sodelovali) s skupnimi močmi morajo izdelati “TORTO” (seveda lahko določte kaj drugega‐
mogoče kaj, kar ima slavljenec/slavljenka zelo rad/‐a).
Sedaj lahko izkoristite čas in rečete, da je torta znak za malico/prigizek.
Aktivnosti oziroma iskanje, lahko dopolnete in po malici postavite na mizo posodico z listki,
kjer vsak žreba in izbere en listek. Listke prej opremite s slikami živali, poklicev,… in se tako
igrajo pantomimo.
Ko vse uganejo, lahko pred njih postavite žakelj, v katerega pripravite različne predmete.
Otroci morajo s tipanjem ugotoviti, kaj tipajo. (v škatlo dajte vsaj 2x toliko predmetov kot
je otrok).
Pred vami je zadnja igra‐z baloni, katera je razdeljena na dva dela.
Vsak si napihne svoj balon. Vi jim dajajte navodila:
‐ daj balon na glavo
‐ daj balon na trebuh
‐ daj balon na dlan
‐ daj balon na podplat
‐ daj balon na kolena,…

To igro naj spremlja glasba in za vsako novo navodilo, mora biti balon vsaj 3 sekunde na
tem mestu. Če je naloga pretežka jo lahko malo olajšate in izpolnjujejo ukaze v parih z 1
balonom. Ker pa so vsi tako dobri in so super izpolnili nalogo, jim dajte vrvice.
Vrvico zavežejo okoli vozlja balona in nato okoli svojega gležnja. Naloga vsakega otroka je,
da poskuša obdržati svoj balon napihnjen čim dlje, a hkrati je naloga vsakega, da ostalim
prijateljem poskuša počiti balon. Tisti, ki ima balon napihnjen najdlje, dobi možnosti in
“dovoljenje”, da odpre škatlo‐ “nagrado”
V katero pripravite mini darilca za vse (lizike, piščalke, kakšne tatooje, posebna pisala,
žogice ali pa kaj tematskega)

Želim vam veliko zabave in zagotovo imate za več kot eno uro animacije z mojimi idejami
poskrbljeno.

VSE NAJBOLJŠE!

