
 

 

 

 

 

PLANET LOLLIPOP, edinstven svet za praznovanje rojstnega dni 

          Izbirate lahko med štirimi tematskimi praznovanji: 

 
 

1. HAPPY: Lov na zaklad po akcijskem labirintu (Poleti možna izvedba tudi na aktivni strehi) 
 

Happy je nekje v akcijskem labirintu skril zaklad. Da bi ga lažje našli in preverili, kaj se skriva v njem, je Happy za seboj 
pustil nekaj namigov. Pred vami so izzivi, ki jih boste morali opraviti, če želite izvedeti lokacijo skritega zaklada. Nadeli 
si boste skrivna detektivska imena ter preverili, kako spretni in iznajdljivi ste. Izmikali se boste skrivnim agentom, ki vas 
lovijo, saj tudi sami iščejo pot do zaklada, ter poskušali razrešiti različne namige in uganke. Na koncu poti vas čaka skriti 
zaklad! 
 

2. LOLA: Heroji za 1 dan 
 

Čas je, da se za en dan preobrazimo v prave heroje! Postanemo lahko Supermani, Batmani, Elze, Tačke na patrulji ali 
pa policisti oziroma gasilci. Svoje herojske moči bomo preizkusili v različnih nalogah, ki super junake pripravijo na 
akcijo. Preverili bomo, kako spretni in previdni ste, kako dobro znate sodelovati ter kako hitro lahko rešite naloge, ki so 
pred vami. Na koncu boste kot pravi super junaki pripravljeni, da rešite svet! 
 

3. IDA: Safari raziskovalci 
 

Pšt! Biti moramo čim bolj tiho, da ne prestrašimo katere od živali! Vstopamo namreč v safari park. Skozi različne 
naloge bomo spoznali živali, ki prebivajo v parku ter se jim poskušali čim bolj približati. Preverili bomo, ali smo višji od 
žirafe, ali se lahko plazimo tako hitro kot kače, ali smo bolj spretni od opice in hitrejši od leoparda. Biti bomo morali 
zelo pozorni, da ne zgrešimo katere od živali. Mislim, da se tamle sprehaja slon! Ali ga vidiš? 
 

4. ED: Plesni disko žur 
 

Ugasnemo luči, prižgemo disko kroglo, vklopimo glasbo ter si nadenemo najljubše modne dodatke – in že smo 
pripravljeni na pravi plesni disko žur! Na plesišču se bomo preizkusili v različnih plesnih igricah in zaplesali na vaše 
najljubše pesmi. Pokazali si bomo svoje najljubše plesne gibe in iz njih sestavili čisto svoj ples. Le še dobro se 
ogrejemo, si zamislimo svoje glasbene želje in že lahko stopimo na plesišče. 


