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Odvitaj v ZOO z NLB Vito
NLB Vita, zelo življenjska zavarovalnica je v letu 2017 živalim v ZOO
Ljubljana podarila rojstnodnevna praznovanja. V soboto, 26. avgusta
praznuje prvi rojstni dan zebra Črtica. Odvitaj v ZOO in praznuj z njo in
njenimi prijatelji. Veselo bo!

www.nlbvita.si

080 87 98

Odvitaj v ZOO z NLB Vito
KJE: Živalski vrt Ljubljana
KDAJ: sobota, 26. avgust 2017, med 10.00 in 18.00 uro (odmor med 13.00 – 14.00 uro).
V primeru slabega vremena se dogodek prestavi na nedeljo, 27. avgusta.

PROGRAM:
PRAZNOVANJE ROJSTNEGA
DNE ZEBRE ČRTICE – pri zebri
in hiši inkubator
• 16.00 do 17.30 – Izdelovanje
torte iz sena, vej, zelenja in zeli
za zebro Črtico.
• 16.00 do 18.00 – Značilnosti
zeber – zanimivosti o vzorcih.
• 16.00 do 18.00 – Črno bela
poslikava obrazov.
• 16.00 do 18.00 – Črno bele
optične iluzije.
• 17.15 do 17.45 – Primerjava
zebre in osla.
• 17.45 – Torta za zebro
Črtico in otroke – Francoska
slaščičarna ZEBRA patisseries.
USTVARJALNICA – gozdiček
pod gepardi
• Izdelovanje visečih mrež za
gibona.
• Izdelovanje igrala za medveda.
USTVARJALNICA – pri žirafah
• Izdelovanje super igrače za
tigra.
PREIZKUŠEVALNICA – pri
opicah sajmirijih
• Preizkušanje igral in pohištva
za živali.
KUHINJA ZA OPICE IN PAPIGE
– gozdiček pri papigah
• Paketki presenečenja –
Prehranska popestritev za
male opice.
• Priprava presenečenja za
papige.
ŽIVALSKA IGRA – pri mačji
pandi
• Poišči svojo mamo.
• Poišči člane živalske družine.
• Kliker trening živali.
• XXL sestavljanka slon.
• XXL spomin zebra.
• Dnevna opravila surikat.

LUTKOVNA PREDSTAVA – pri
igrišču Začarani gozd
ob 11.20 uri
• Lutkovna predstava Krtek
Zlatko v izvedbi lutkovnega
gledališča FRU-FRU.
USTVARJALNA DELAVNICA –
pri igrišču Začarani gozd
• Risanje na majice NLB Vita.
• Kako poskrbim za varno
vožnjo s kolesom?
• Kako poskrbim za svojo
varnost na cesti?
USTVARJALNA DELAVNICA – v
ogradi kengurujev in emujev
• Vzorci Avstralije – poslikave s
piko in črto.
• ZOO Bonton – Kako poskrbim
za varnost v ZOO?
LEPOTILNICI- pri okrepčevalnici
• Izdelovanje nakita.
• Poslikava obrazov.
• Kako poskrbim za svojo
varnost pri plavanju?
SLADKALNICA – pri igrišču
Začarani gozd
od 11.00 do 17.00 ure
• Slastne palačinke.
• Zdrava voda.
TELOVADNICA – za vivarijem
• Hoja s hoduljami.
• Skakanje v vrečah.
• Napihovanje velikih milnih
mehurčkov.
• Kako poskrbim za svojo
varnost pri smučanju?
TELOVADNICA pri mačji pandi
• Pustolovski park Geoss s
spustom po jeklenici in hojo
po vrvi.
IZMENJALNICA / DARILNICA –
na vhodu
• Izmenjava igrač.
• Izmenjava knjig.
• Izmenjava opreme in igrač za

živali (prineseš igrače, knjige,
opremo in igrače za živali, ki
jih ne potrebuješ več in jih
zamenjaš ali podariš).
IGRALA IN PRIBOLJŠKI ZA
ŽIVALI
ob 9.45 rožnati pelikan
Predstavitev in hranjenje
rožnatih pelikanov.
ob 10.15 azijski slon
Sladkanje s sadno zelenjavno
torto.
ob 10.30 črna čopičarka
Torta presenečenja.
ob 11.00 morski lev
Predstavitev morskih levov.
ob 11.10 slovenska kmetija
Predstavitev domorodnih pasem
domačih živali.
ob 12.30 šimpanz
Sladkanje s sladoledom in
predstavitev šimpanzov.
ob 14.00 papige
Viseči priboljški in ogledala.
ob 15.00 ris
Skrita torta.
ob 15.30 tiger
Igra z nenavadno igračo in
predstavitev tigra.
ob 16.00 gepard
Sprint in predstavitev gepardov.
ob 16.00 do 18.00 zebra Črtica
– praznovanje rojstnega dne
Predstavite zebre Črtice in njene
črede.
Obdaritev zebre Črtice s prav
posebno torto.
ob 17.00 morski lev
Predstavitev morskih levov.
ob 17.00 žirafa
Priboljški v mreži in plastični
posodi ter navrtana lubenica.
ob 17.30 azijski slon
Predstavitev slonice Gange.
ob 18.00 sajmiri
Pinjata presenečenja.
Vse delavnice in materiali so
brezplačni!

