ROJSTNODNEVNE ZABAVE V OBJEMU NARAVE
POD MILIM NEBOM, NA ZEMLJI IN TRAVI, SMO ŠELE TA PRAVI.

PAKET VKLJUČUJE

KDO PRAZNUJE

• obisk botaničnega vrta

Naši najmlajši in v srcu najdražji. Praznovanje je primerno

• 3 ure druženja, igranja, ustvarjanja, norenja,
raziskovanja, opazovanja, sproščanja, spoznavanja,
čutenja in čudenja

za otroke od 4. do 12. leta.

• preprosto pogostitev

KJE PRAZNUJEMO

• praznovanje z izkušenimi animatorji z veseljem do
narave, igre in otrok (do 15 otrok - 2 animatorja, nad
15 otrok - 3 animatorji)

Pod svobodnim soncem, na travniku, v gozdu, ob potoku,
v objemu dreves in narave, v čudovitem okolju našega
Botaničnega vrta UM, na svežem zraku, pod obronki

• poslikava obraza (po predhodnem dogovoru)

zelenega Pohorja.

• preprosto skupinsko darilce za slavljenca
• fotografiranje praznovanja z vašim fotoaparatom
• veliko veselja in kisika za otroke

KDAJ PRAZNUJEMO
Od ponedeljka do petka:

KAJ VSE POČNEMO

• 15.30 - 19.30

Se prosto igramo in norimo na svežem zraku. Raziskujemo
doživljajske igre, igre naših babic. Iščemo skrite zaklade
pohorskih vil in škratov. Hodimo v potočku, se igramo z
vodnimi baloni, pojemo in plešemo. Ustvarjamo v naravi in
z naravo (iz naravnih materialov gradimo hiške, gradove,
figure iz blata, lok iz vej, mandalo iz rožic). Sproščamo
se ob duhanju cvetlic z zaprtimi očmi, gledamo oblake,
hodimo z bosimi nogami, objemamo drevesa, poslušamo
petje ptic in zvoke narave, pripravljamo slavnostno
pojedino v naravi.

Sobote in nedelje:
• 10.00 - 13.00
• 15.30 - 18.30
V poletnih mesecih julija, avgusta in septembra, v dežju in
soncu.

NAPOTKI K NEPOZABNI ZABAVI
• praznujemo s prijatelji, starši med tem počivajo

ZAKAJ PRAZNUJEMO V NARAVI

• na praznovanju smo v oblačilih, primernih za igro v
naravi

Druženje z naravo je v zgodnjem otroštvu še kako
pomembno, saj se že takrat začne graditi odnos z našim
okoljem. Otroci v raziskovanju igrive narave veliko bolj
razvijajo svobodno ustvarjalnost in motorične spretnosti,
kakor na igralih. Dokazano je, da se s pomočjo narave:

• narava za zabavo poskrbi sama, le prepustiti se ji
moramo - igrače tako pustimo doma

• otroci boljše spoprijemajo z morebitnim stresom
• zmanjšuje pojav motenj pozornosti, depresije in
anksioznosti
• podpira otrokovo ustvarjalnost in kognitivno delovanje
• povečuje otrokovo fizično aktivnost, kar pripomore k
zmanjšanju morebitne prekomerne telesne teže
• razvija otrokovo spoštovanje in odgovornost do
planeta.

• na zabavo pridemo z dobro voljo, siti in spočiti

POGOSTITEV IN TORTA
Pogostitev pripravimo z otroki. Spečemo pico, palačinke,
pripravimo namaze in obložene kruhke, skuhamo
makarone s fino omako in zmešamo solato. Ves čas
praznovanja so na voljo slani prigrizki in domač sok. Za
torto pa poskrbite sami, izpod domače peke ali trgovine.
Vljudno vabljeni!

SPREJMIMO ODGOVORNOST IN SPODBUJAJMO STIK Z NARAVO.
ZA NAS, ZA VAS IN ZA ZDRAVI PLANET, V ZELENO ODET.
Z UDELEŽBO SPODBUJATE OHRANJANJE NARAVE IN DRUŽBE!

DODATNE INFORMACIJE IN REZERVACIJE PREJMETE NA:
(VESNA ZA BOTANIČNI VRT MARIBOR)

040 556 959

