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Levja zabava NLB Vite  
v ZOO Ljubljana
NLB Vita, zelo življenjska zavarovalnica vas lepo vabi na že 11. zabaven, zanimiv in 
razburljiv dan v Živalskem vrtu Ljubljana. V soboto, 31. avgusta bo vse v znamenju 
levov – morskih in tudi tistih pravih afriških. Pridi v ZOO in spoznaj življenje morskih 
levov in kaj lahko narediš tudi ti, da bo življenje lepše zanje in za vse nas! Zanimivo 
in zabavno bo!



PROGRAM:

PRI MORSKIH LEVIH
• BIOLOŠKA DELAVNICA 

• Morski levi so spretni v 
vodi in na kopnem.

• EKSPERIMENTALNICA 
• Voda "dvigalec uteži".
• Plavanje in potapljanje.
• Globinski potapljač.

• LUTKOVNA DELAVNICA 
V IZVEDBI HIŠE OTROK IN 
UMETNOSTI 
• Izdelovanje domišljijskih 

morskih levov. 

OTROŠKO IGRIŠČE 
ZAČARANI GOZD
• PLESNO GLASBENA 

ANIMACIJA V IZVEDBI 
STUDIA ANIMA
• Animacija Sten Vilar, Enja in 

Talija Kaličanin na avtorsko 
glasbo in besedila: Kenguru, 
Gibi-gibi-gib, Rad imej 
živali, Sreča, Otroci Sonca, 
Skupaj lažje rastemo, 
Vrtiljak.

• GLEDALIŠKO - GLASBENO-
ANIMACIJSKA PREDSTAVA 
V IZVEDBI STUDIA ANIMA
• 11.15 - Gusar Berto (igra 

Sten Vilar)
• 17.15 Ta čudovita Zemlja 

(igrata Sten Vilar in Andreja 
Stare)

• EKSPERIMENTALNICA 
V IZVEDBI HIŠE 
EKSPERIMENTOV
• od 14.00 – 18.00 - Vodna 

eksperimentalnica.
• USTVARJALNICA

• Risanje na majice NLB Vita.

• LEPOTILNICA 
• Poslikava obrazov z 

morskimi motivi.
• SLADKALNICA

• od 11.00 – 17.00 – 
Slastne palačinke.

OTROŠKO IGRIŠČE  
AFRIŠKA VAS 
• LEPOTILNICA

• Poslikava obrazov z 
morskimi motivi.

• TELOVADNICA
• od 11.00 – 17.00 - 

NLB Vita Šprint.
• SLADKALNICA

• od 11.00 – 14.00 - 
Sladkanje z brezplačnim 
sladoledom.

OTROŠKO IGRIŠČE  
ŽABJI SKOK
• BIOLOŠKA DELAVNICA

• Razlike in podobnosti med 
ribo, dvoživko in morskim 
sesalcem.

• Pravi levi živijo tudi v Aziji. 
• EKSPERIMENTALNICA 

• Perje, dlaka, maščoba 
(toplotna izolacija). 

• Mikroskopiranje dlak 
različnih živali.

• USTVARJALNICA
• Izdelovanje domišljijskih 

levov.

OTROŠKO IGRIŠČE LUNASAN 
(za vivarijem) – brezplačno 
igranje na vseh igralih!
• TELOVADNICA

• Trampolini.
• Skakanje z elastikami.
• Vlakec.
• Napihljivi grad.

• Hoja s hoduljami.

IZMENJALNICA / DARILNICA 
NLB VITE - na vhodu
• Izmenjava igrač - prineseš 

igrače, ki jih ne potrebuješ 
več in jih zamenjaš za drugo 
igračo.

• Izmenjava knjig - prineseš 
knjige, ki jih ne potrebuješ 
več in jih zamenjaš za drugo 
knjigo.

HRANJENJE, POPESTRITEV 
OKOLJA IN PRIBOLJŠKI ZA 
ŽIVALI 
ob 9.45 rožnati pelikan 
Hranjenje z ribami.
ob 10.00 azijski slon 
Jutranja nega in sladkanje s 
sadjem.
ob 10.00 morski lev
Ribe v cevi.
ob 10.30 surikata
Iskanje skrite hrane v naluknjanih 
žogicah.
ob 11.00 morski lev
Potapljanje z ribami.
ob 16.00 morski lev
Ribe v žogi.
ob 16.00 geparda
Sprint geparda.
ob 16.30 azijski lev
Antilopa iz kartona.
ob 17.00 morski lev
Skakanje za ribami.
ob 17.30 azijski slon 
Igra z vodnim curkom.
ob 18.00 divja svinja 
Sladkanje z raztresenimi zrni.
ob 18.45 sajmiri 
Ovohavanje šopka svežih zeli.

Levja zabava NLB Vite v ZOO Ljubljana
KJE: Živalski vrt Ljubljana

KDAJ: sobota, 31. avgust 2019, med 10. in 18. uro (odmor od 13. do 14. ure)

• 
• Skakanje v vrečah.

Vse delavnice, materiali NLB Vita, igranje na igralih Lunasan in pogostitev 
so na dan dogodka brezplačni! V primeru slabega vremena se dogodek 
prestavi na 1. september 2019.


