DŽUNGELSKE ROJSTNODNEVNE
DOGODIVŠČINE
DETEKTIVSKE IGRE PANTERJA BLEKIJA
Bleki je pravi džungelski detektiv. Nič mu ne uide in nihče mu ne pobegne. Njegove metode so
prava skrivnost, ki jih deli samo s pravimi malimi detektivi. Lopov Gajespohu je naši džungelski
vili izmaknil njenega metuljčka. Skupaj bomo našli tega tolovaja, ki rad nagaja. Nujno moramo
izuriti svoje detektivske spretnosti, prepoznati vse namige in poiskati prave rešitve. Če smo
pravi detektivi, nam bo uspelo!

KARINE GUSARSKE SKRIVNOSTI
Papiga Kara, ki nas pozdravi ob vstopu v Džunglo, je čisto prava gusarska papiga. Kadar je v
službi strašnega gusarja Sinjebradca, potuje po svetovnih morjih in išče zaklade. Ker pa so
papige tudi klepetave, nam bo na zabavi izdala vse najtemnejše skrivnosti, ki jih skrivajo
gusarji. Skupaj se bomo podali na lov za Sinjebradčevim zakladom, se pazili ognjenih in
ledenih piratov, preplavali džungelsko morje, …

ANA- KONDINE ČAROVNIŠKE VRAGOLIJE
Ana-Konda je prav posebna kača. Je najboljša prijateljica vrača Bumbarača, ki živi v črni luknji
džungelska drevesa, zato pozna vse džungelske uroke. Če najdemo vse prave sestavine, bomo
lahko zmešali ljubezenski napoj, napoj za moč ali zdravje. Težava pa je, da so sestavine zelo
težko dostopne in jih lahko najdemo samo najbolj nabrite glave rojstnodnevne zabave.

VARUHI DŽUNGELSKIH SKRIVNOSTI
Kam vodijo skrivna vrata džungelskega drevesa? Kaj se skriva v džungelskemu labirintu? Katera
žival je najstarejša prebivalka Džungle? Ne veš? Nič hudega. Skrivnosti so opisane v starodavni
džungelski knjigi. Po skrivni prisegi, da bomo varovali džungelske skrivnosti in če bomo res
iskreni, bomo smeli pokukati vanjo. Čakajo nas zabavne in razburljive igre, ki nas vodijo po
temnih in skrivnih džungelskih poteh. Pssst… varuhi skrivnosti ne bodo izdali prav ničesar…..

ŠPORTNI IZZIV GORILE KING KONG
Gorila King Kong je najpametnejša in najmočnejša med vsemi opicami. Džungla je njena
telovadnica, njena najljubša malica pa sladke banane, ki jih v šapi skrbno drži. Se upate z
njo pomeriti tudi vi? Pripravila nam je različne uganke za naše možgančke ter zabavne
športne igrice, da bomo imeli pametne glave in mišice prave!

PLAZILSKA PUSTOLOVŠČINA KROKODILA KARLIJA
Krokodil Karli najraje počiva in se v džungelskem blatu skriva. Kljub temu da je zelo pogumen,
se vseeno nečesa boji. Ko pride čas za obisk pri dr. Štorklji, se Karli od strahu skrije v najbolj
skrit kotiček Džungle in šklepeta z zobmi. Da premaga strah, nas pošlje svoje prijatelje iz
pradavnine iskat – pobegle dinozavre in kuščarje. Še prej pa bomo obiskali njegov brlog in
pogledali, če se kje skriva kakšen njegov ostri zob!

PREMIUM PET – OBISK TRGOVINICE ZA MALE ŽIVALI
Vas zanima, katere živali čakajo svoje lastnike v trgovinici PREMIUM PET? Pa ste vedeli, da
ribica Nemo potrebuje za življenje toplo vodo? Kaj pa zajčica Berta, ki se tako prijazno pusti
pobožati, najraje je? Na vsa ta vprašanja nam bodo prijazno odgovorili v trgovini PREMIUM
PET, kamor nas bodo ponesle nožice ob doživljanju rojstnodnevne dogodivščine. Mogoče pa se
nam nasmehne sreča in bomo smeli pobožati tudi kakšno radovedno živalco, ki se rada crklja.

DŽUNGELSKA DISKOMANIJA
»Najboljšo zabavo mora spremljati ples, ki ga v Džungli vzamemo zares! Zato ob ritmih plesne
glasbe muvamo, šejkamo, gruvamo in po džungelsko zadensamo! Pri nas nihče ob strani ne
sedi, vsak se v svojem ritmu na plesišču vrti, pa se še kakšno top koreografijo in plesno igro
zraven nauči.«

KATERI DŽUNGELSKI JUNAK SI TI?
Ali poznate res vse džungelske prebivalce? Tudi tiste malo bolj sramežljive, ki se skrivajo v
džungelskih kotičkih? Morda veste, da je kača Anakonda prava čarovniška kača in da je je tiger
Sandi najboljši džungelski plavalec? Vsi naši prebivalci so nekaj posebnega. Vsak v sebi skriva
svoje posebne moči in lastnosti, ki se nam bodo razkrile skozi zabavne igre. Poskusili bomo
ugotoviti kateremu džungelskemu junaku smo najbolj podobni in kateri junak bo postal naš
talisman sreče. Ta skrivnost izbrana vam bo le na cilju izdana.

PO POTI VILINSKEGA SIMBOLA
Menda se govori, da so Džunglo obiskali vesoljci. Pa je to res? Svetovna popotnica Tinka
Potepinka trdi, da so čudni simboli, ki jih najdemo v skrivnih kotičkih naše Džungle delo vilincev,
ki imajo v Džungli prav posebno nalogo. To uganko lahko rešijo samo radovedni otroci s čistim
srcem in iskrenimi mislimi. Rešiti bo potrebno težke naloge, premagati zahtevne ovire ter poiskati
vse skrite koščke skrivnega simbola. Kaj bomo odkrili – samorogove sledi, vesoljsko kri ali bomo
koga drugega presenetili? Rešitev boste našli lahko le vi!

DODATNO:
Vse teme lahko izberete s poslikavo otroških obrazov.
Poslikavo obrazov izvajamo z izredno kvalitetnimi Snazaroo barvami na vodni osnovi, ki jih
dobite v trgovini Art.

Izvajalec animacije praznovanja je družba Otroške sanje d.o.o..

