ROJSTNI DAN
V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU
ZA OTROKE OD 4 DO 12 LET

Pripeljite svojega otroka in njegove
prijatelje na rojstnodnevno zabavo v
Slovenski etnografski muzej! Ob
zanimivem muzejskem raziskovanju in
ustvarjanju bomo spoznavali druge kulture
sveta in življenje v sobivanju z naravo, ob
tem pa se bomo igrali in zabavali.

PLESNO-GLASBENO
POTOVANJE NA RAZLIČNE
KONCE SVETA
Vsak rojstni dan je treba
popestriti z glasbo in plesom!
Kalimba, djemba, pandejro, panova
piščal, didžeridu, … To je le nekaj
glasbil, ki jih bodo otroci spoznali
na plesno-glasbenem potovanju
okrog sveta in s pomočjo katerih
bomo priredili pravo rojstnodnevno
rajanje. Da bo potovanje še bolj
zabavno, se bomo preizkusili tudi v
izdelavi enega izmed glasbil.

ZMAJI MED NAMI
Zmaji ne živijo samo v čarovniškem svetu Harryja
Potterja, zmaji živijo med nami. Najdemo jih v votlinah,
jezerih, na vzpetinah, gradovih in celo v muzeju!
Nekateri zmaji so dobri, drugi so nevarni. Kakšne zmaje
imamo v muzeju, bomo raziskali med slovenskimi
zbirkami in zbirkami daljnih svetov.
Poigrali se bomo z izdelavo gibljivih
zmajev in se igrali s sencami.

IGRA NA IGRO – ZABAVA
Rojstni dan je treba začiniti z igro! Podali se bomo na
igriv potep, na katerem bomo spoznali zanimive zvočne
igrače, ki so si jih otroci sami izdelovali in se skozi
zapleten muzejski labirint Etnoabecedaž spoznali z
igračami naših prednikov. Kako so zanimive in še danes
aktualne! Preizkusili se bomo v igranju družabnih iger in
si eno med njimi izdelali za domačo zabavo.

ZA ROJSTNI DAN NA OBISK
K ČEBELICI SIVKI
Rojstni dan pa že mora biti sladek! Zato
bomo otroke razveselili s sladkim medenim
presenečenjem. Naučili se bomo pravi čebelji
ples, po katerem bomo kar poleteli do
Sivkinega domovanja. Spoznali bomo, da so
žuželke, sploh čebele pomembne za nas in
naše okolje ter da je od njih odvisna
prihodnost naše Zemlje.
Za spomin si bomo izdelali
srčkasto čebelico z
lepim sporočilom.

Rojstnodnevni programi so primerni za otroke od 4 do
12 let, v skupini je lahko do 20 otrok. Praznovanje traja
120min in je mogoče od torka do nedelje med 10. in 18.
uro po predhodni najavi.
Sonja Kogej Rus
sonja.kogej-rus@etno-muzej.si
01 300 87 50
031 728 955

Anja Koren Usenik
anja.koren@etno-muzej.si
01 300 87 98

Cena: 90 €
Cena vključuje:
- oblikovanje personaliziranega elektronskega vabila,
- darilce za slavljenca oz. slavljenko,
- rojstnodnevno rajanje ob izvedbi izbranega programa,
- muzejske animatorje, ki poskrbijo, da se imajo otroci lepo,
- skupinske fotografije praznovanja,
- okrašen prostor za druženje in pogostitev (ki jo pripravite sami),
- prost vstop za ogled muzeja za starše otrok v času rajanja.

