
Program razigranega dogodka 
NLB Vite

KJE: Živalski vrt Ljubljana

KDAJ: sobota, 31. avgust 2013, med 11. in 18. uro,  
v primeru slabega vremena se dogodek predstavi na nedeljo,  
1. septembra, oz. nedeljo 8. septembra.
Vse delavnice in materiali so brezplačni! 

Program na osrednjem odru:
11.00 Spoznajmo Azijo in azijske živali z Andrejo Zupančič 
11.30 Lutkovna predstava Mali tiger v izvedbi Borisa Kononenka
12.00 Zapojmo in zaplešimo kot mali tigri z Andrejo Zupančič
12.15 Predstavitev kitajskih pismenk 
12.30 Predstavitev zlaganja živali z Origami tehniko
13.00 Predstavitev meditativne kitajske veščine Tai Ji Quan 
13.30 Oder je tvoj – zapleši ali zapoj svojo najljubšo pesmico  
14.30 Nauči se kitajsko pesem in zapleši z Andrejo Zupančič
15.00 Lutkovna predstava – Tobia – v izvedbi lutkovnega gledališča FRU FRU
15.30 Denis Avdič Tiger show 
15.55 Mojster ognja
16.00 OTVORITVENO SLAVJE S TORTO VELIKANKO
16.30 Kaj smo se danes naučili o tigrih 
17.00 Zvočna kopel 
17.30 Pravljica – Nočem še v posteljo

Biološke delavnice (izvajalec ZOO Ljubljana): 
med 10. in 18. uro (odmor med 13. in 14. uro)

Največji plenilec Azije (pri tigru)
CITES in ogrožene živalske vrste Azije (pri tigru)
Največja žival Azije (pri slonu)
Mačji panda (pri pandi)
Iz življenja kakadujev (pri kakadujih)
Družinsko življenje gibonov (pri gibonih)
Bodičasti sesalec Azije (pri ježevcu)

Ustvarjalne delavnice:  
med 11. in 18. uro (odmor med 13.30 in 14.30 uro)

Kitajske pismenke (kralj, zemlja, voda, ogenj, zrak, sonce, luna, tiger) 
(Furlan Kristina)
Izdelava Gibona na palčki in Bodičastega ježevca
10.00 – 13.00 Slikanje tigrov s slikarjem Blažem Vehovarjem iz 
umetniške šole VISIONart
11.00 – 14.00 Ustvarjanje živalskih origamijev z veterinarko Alenko Dovč
16.00 – 18.00 Gongi in zvočna kopel s Karlom Vizkom iz  
www.gongkopel.si 

Lepotilnice (ZOO):  
med 11. in 18. uro (odmor med 13. in 14. uro)

Izdelovanje nakita
Poslikava na majčke 
Poslikava obraza – tigerček

Telovadnice med 11. in 18. uro

Hoja s hoduljami 
Orjaški milni mehurčki
Cirkuške vragolije s Športnim centrom Fakultete za šport
Poligon – posnemajmo tigra s Športnim centrom Fakultete za šport
Velike igre (4 v vrsto, mikado, 3D igre)
13.30 Tai Ji Quan z Marjanom Dogšo iz Slovenskega društva TAIJIQUAN

Igrala in priboljški za živali:
  9.30 surikata – raziskovanje žogice presenečenja
10.00 medved – iskanje hrane v valju
14.00 papige – iskanje oreščkov v labirintu
14.30 indijski ježevec – hranjenje s svežimi vejami
14.45 leopard – ovohavanje različnih predmetov
15.30 gepard – ovohavanje različnih predmetov
17.00 sibirski tiger – škatla presenečenja 

www.nlbvita.si                    
080 87 98


