ROJSTNODNEVNA ZABAVA S PLESOM
v Plesni Zvezdi Katarine Venturini

Ples razvija otrokov občutek za obvladovanje lastnega telesa, ritma in prostora,
psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti ter privzgaja discipliniranost.
Ples je v naši plesni šoli način življenja in trudimo se, da metode, oblike dela in vsebino plesnogibalnih uric prilagajamo glede na potrebe, želje, sposobnosti in značilnosti vsakega
vključenega otroka in skupine kot celote.

IZBIRATE LAHKO MED DVEMA OBLIKAMA ROJSTNODNEVNE ZABAVE
1.

OBLIKA PRAZNOVANJA: PLESNO RAJANJE S POGOSTITVIJO

Plesno ogrevanje in rajanje ob raznolikih plesno-gibalnih izzivih. (40 minut)
Pogostitev za lačne plesalce, kjer lahko izbirate med malimi picami, mini rogljički, sendviči …
(30 minut)
Likovno ustvarjanje, da se siti trebuščki »spočijejo«. (20 minut)
Plesni program – učenje zanimivih plesov in plesna zabava ob glasbi. (40 minut)
Zaključek praznovanja ob torti. (20 minut)

2.

OBLIKA PRAZNOVANJA: PLESNO RAJANJE BREZ POGOSTITVE

Plesno ogrevanje in rajanje ob raznolikih plesno-gibalnih izzivih. (40 minut)
Likovno ustvarjanje, da si ponovno »napolnimo baterije«. (20 minut)
Plesni program – učenje zanimivih plesov in plesna zabava ob glasbi. (40 minut)
Zaključek praznovanja ob torti. (20 minut)

1. OBLIKA PRAZNOVANJA: PLESNO RAJANJE S POGOSTITVIJO
Trajanje: 2,5 URE
Inštruktorji Plesne Zvezde bodo poskrbeli, da se bodo otroci v prvem delu ustrezno ogreli, nato
pa se pozabavali s plesno-gibalnimi izzivi. Ob slednjih bo zabave na pretek, otroci pa bodo ob
tem razvijali svoje psihomotorične sposobnosti in spretnosti.
Ker bodo otroci ves čas aktivni, se lahko kaj hitro zgodi, da bodo »zapeli njihovi želodčki«.
Pogostitev bo ravno pravšnja, da si bodo slavljenec/slavljenka in povabljenci nabrali novih
moči za nadaljnje rajanje.
Po pogostitvi bodo sledile likovne delavnice, kjer bomo slavljencu/slavljenki narisali risbice in
izdelali spominski album. Morda bomo izdelali tudi maske za ples v maskah.
Kaj hitro pa se bomo seveda vrnili na naš plesni parket, kjer se bo zabava nadaljevala s
plesnim programom. Naučili se bomo nove plesne korake in zaplesali na znane ritme
slovenske in tuje glasbe. Plesno rajanje bomo zaključili s plesnim žurom!
Seveda pa praznovanje rojstnega dne ne more miniti brez torte. Zato bomo ob zaključki
skupaj prižgali svečke na torti, zapeli in se posladkali.
Program rojstnodnevne zabave, koreografijo in izbor glasbe z veseljem prilagodimo željam
slavljenca/slavljenke.

CENA:
10 otrok – 148 EUR + hrana (po dogovoru)
Več kot 10 otrok – 5 EUR na otroka + hrana (po dogovoru)
V ceno je vključena 2,5 urna animacija učiteljev Plesne Zvezde, pijača, 15 vabil in darilo za
slavljenca. Za hrano po dogovoru poskrbite sami ali to prepustite nam.
Za fotografije s praznovanja bomo poskrbeli mi. Ob zaključku vam jih lahko naložimo na USBključek, ki ga, prosimo, prinesite s seboj.

2. OBLIKA PRAZNOVANJA: PLESNO RAJANJE BREZ POGOSTITVE
Trajanje: 2 URI
Inštruktorji Plesne Zvezde bodo poskrbeli, da se bodo otroci v prvem delu ustrezno ogreli, nato
pa se pozabavali s plesno-gibalnimi izzivi. Ob slednjih bo zabave na pretek, otroci pa bodo ob
tem razvijali svoje psihomotorične sposobnosti in spretnosti.
Otroci bodo ves čas aktivni, zato bo po uvodnem rajanju prijalo malo počitka. In le kako bi ta
čas lahko izkoristili bolje kot ravno ob likovnih delavnicah? Na njih bomo slavljenki/slavljencu
narisali risbice in izdelali spominski album, izdelali maske za ples v maskah ali pa sestavili
čisto svoje »plesne prijatelje«.
Kaj hitro pa se bomo seveda vrnili na naš plesni parket, kjer se bo zabava nadaljevala s
plesnim programom. Naučili se bomo nove plesne korake in zaplesali na znane ritme
slovenske in tuje glasbe. Plesno rajanje bomo zaključili s plesnim žurom!
Seveda pa praznovanje rojstnega dne ne more miniti brez torte. Zato bomo ob zaključki
skupaj prižgali svečke na torti, zapeli in se posladkali.
Program rojstnodnevne zabave, koreografijo in izbor glasbe z veseljem prilagodimo željam
slavljenca/slavljenke.

CENA:
10 otrok – 138 EUR + torta (po dogovoru)
Več kot 10 otrok – 5 EUR na otroka
V ceno je vključena 2 urna animacija učiteljev Plesne Zvezde, pijača, 15 vabil in darilo za
slavljenca. Za hrano po dogovoru poskrbite sami ali to prepustite nam.
Za fotografije s praznovanja bomo poskrbeli mi. Ob zaključku vam jih lahko naložimo na USBključek, ki ga, prosimo, prinesite s seboj.

Dobrodošli v Plesni Zvezdi!
Katarina Venturini,
direktorica in vodja plesne šole

Nina Kostrevc,
Vodja otroškega programa

