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TEMATSKE ROJSTNODNEVNE ZABAVE NA RIBNIKU VRBJE
Navedene in predstavljene rojstnodnevne teme so namenjene otrokom v starosti od
4. do 11. leta in so v prvi vrsti naravovarstveno obarvane ter usmerjene k
spoznavanju ribnika in njegovega bogatega rastlinskega ter živalskega ekosistema.
Skozi zabavne in didaktično zastavljene igre, iskanje ter raziskovanje tekom
rojstnodnevne zabave, otroci urijo vse potrebne veščine opazovanja ter čutnega
zaznavanja vsega kar nas obdaja. Tako naše udeležence na sproščen in neprisiljen
način ozaveščamo o pomembni vlogi vsakega posameznika pri ohranjanju narave in
pomenu druženja na svežem zraku.

GUSARSKA AVANTURA DRZNEGA PIRATA PONIRKA
Ahoj! Vsi bodoči gusarji in gusarke na broj! Nekaj se je zgodilo! Drzni piratski Ponirek
se na ribniku skriva, da ne bi postal krokodilje kosilo. Zato res ne more do vas. A

brez skrbi, pripravil vam je skrivni zemljevid, ki vam bo odkril, kje vse je piratski
Ponirek bil, kaj je na poti doživel in kam je gusarski zaklad skril. Da bi zaklad našli,
se bo treba z marsičim spopasti, se po deski smrti sprehoditi in se živemu blatu
izogniti. Si kdo od vas morda upa?

STRAŠNA PLAZILSKA ZABAVA
Kdo je pred davnimi časi, kraljeval na zemlji naši? Da, odgovor je pravi, to so bili
dinozavri, ogromni, veliki, nekateri majhni in medseboj različni po obliki. Tudi ribnik
Vrbje so obiskali, nekateri izmed njih so še vedno tu ostali. V lesenih podobah
varujejo starodavne skrivnosti. Vas zanima, kdo so bili in kaj zanimivega so nam
zapustili? Če ste bistre glave in pogumnega srca, boste čisto mogoče naleteli na
njihove sledi in celo našli njihova jajca!

KRALJEVSKA ZABAVA LABODA IN LABODJE KRALJIČNE(za fine gospodiče &
gospodične)
Dragi obiskovalci, vam povem, kdo je najlepša na ribniku tem? Kdo tukaj domuje in
ribniku Vrbje kraljuje? Dam vam namig; spomladi, ko nastopi čas ptičje ljubezni,
priletijo k njej številni snubci, ki se potegujejo za njeno perut. A ker je zelo izbirčna
ptička, se nazadnje odloči za tistega, ki ji najlepše dvori, ki ji prinese najlepše
kamenčke okoli jezera; s svojim izbrancem zaplešeta znameniti labodji ples. Odločila
se je, da bo tudi nas takšnih iger naučila, kot se jih igrajo bodoči kralji in kraljice. Pa
še zaupala nam bo, kje najlepše kamne, kristale ter dragocenosti ostale okoli ribnika
poiščemo.

PIPA ZABAVE INDIJANCA MOHAWE
Indijanec Mohawe je čuvaj rastlin in živali ter skrivnosti narave. Skrbi, da okoli ribnika
vse dobro cvetii. Dobro pozna skrivališča kače Kobranke in kje gnezdijo drobne in
velike ptice. V njegovo čast je na skrajni zahodni točki poti okoli ribnika postavljen
Čuvaj krajine, ki budno straži ribnik in nas v imenu indijanca Mohawe vse opominja,
da smo tudi mi čuvaji narave. Zato se bomo indijanski prisegi zaobljubili, na živali
pazili ter nekaj posebnega naredili! Na nepozabnem rojstnem dnevu bomo rastlino
posadili, si lonček okrasili in jo za spomin domov odnesli. Pa indijanske igre se bomo
igrali, imena spremenili in si super žurko naredili!

ČAROVNIŠKE SKRIVNOSTI IZ SOVJEGA KLOBUKA MODROSTI
Sova Modrinka je prava čarovniška potepinka. Mnogo znanih čarovnic je obiskala in
še več njihovih skrivnosti pod svojim klobukom nabrala. A šmentana štriga‼ V
trenutku ko je nad ribnikom Vrbje letela, se ji je silno neprijetna zadeva pripetila.
Uboga reva se je nekako med najvišje veje čudnega drevesa zapletla in tako ji je
sapa vetra klobuk in z njim vse skrivnosti odnesla. Kako naj sedaj skuha ljubezenski
napoj za svojega čuka? Naj Modrinka nikar ne skrbi, saj smo tu mi – udeleženci
rojstnodnevne zabave in okoli dreves bomo preiskali vse trave, da bi našli čarovniške
modrosti in ostale hude skrivnosti! »Hokus pokus črna noč že hitimo sovi na pomoč!
Žabje nožice, krastačje oči, naj zabava traja vse do pozne noči!«

PONIRKOVA ŠPORTNA VESELICA
Ponirek ter njegova najboljša prijatelja Rečni galeb in njegovo visočanstvo Labod se
včasih sporečejo v času dvorjenja svojim ljubicam. Ker se ne morejo zediniti med
seboj, kateri izmed njih je najmočnejši, najhitrejši in najpogumnejši, priredijo
športno veselico, kjer se ob športnih podvigih tako zabavajo, da pozabijo na prepir in
na ribniku ponovno zavladata veselje in mir.

