Léto pro děti do 5 let
Program léta po týdnech, kontinentech a povoláních:
2. 7. – 6. 7. Evropa: lékař/chemik/učitel
Naši cestu světem povolání začínáme v Evropě. A které profese zde poznáme? Třeba lékaře
– vyrobíme si stetoskop, čelenku a plášť a vymodelujeme pilulky z hlíny. Budeme dělat
pokusy jako chemik, ale nebojte, barvy, se kterými tyto pokusy dělat budeme, určitě
nevybuchnou Přesto si povíme, jak „pracovat“ bezpečně. A abychom také trochu
poznali, jaké to je být učitelem, budeme tvořit s písmeny, pracovat s knihami a vyrobíme si
vlastní třídní knihu.
9. 7. – 13. 7. Asie: rikša/gejša/šerpa
Přijíždíme do Asie, a abychom nemuseli celou cestu pěšky, stopneme si rikšu. Vyrobíme
kolo a uspořádáme závody rikš. Po cestě potkáváme krásnou a tajuplnou gejšu s nádherným
vějířem, který si také vyrobíme. Pustíme si japonskou hudbu a k tomu si vyzkoušíme psát
japonské znaky. Složíme origami a už se musíme vydat dál - do hor za šerpy. Každý správný
šerpa však musí mít nejen sílu, musí také dobře znát cesty a navigovat, proto si i my
zahrajeme na navigátory. Šerpa nás nakonec vyprovodí až k hranicím Asie a přesouváme se
do dalšího týdne, který prožijeme v Severní Americe.
16. 7. – 20. 7. Severní Amerika: režisér/kameraman/fotograf
Ocitáme se na Brodwayi a právě se koná konkurz. Stávají se z nás režiséři i herci, a protože
jsme k hraní zrození, konkurz dopadne skvěle a my si zahrajeme divadlo. U toho ovšem
nesmí chybět ani kameraman se svou kamerou, kterou vyrobíme. Ale pozor! Zazní „stop!“ a
všichni musí být štronzo! Jediný, kdo štronzo nezůstal, je fotograf, který fotí nepřetržitě dál.
Tak si focení vyzkoušíme všichni. Nakonec si vyrobíme i svůj portét a můžeme jet dál – do
dalšího týdne – do Jižní Ameriky.
23. 7. – 27. 7. Jižní Amerika: sběrač kávy/brazilský tanečník
Je čas na kávu a zrovna za rohem je taaak příjemná kavárna, kde si všichni objednáváme
kávu (nebojte, bude bez kofeinu). Kávu však nebudeme jen pít, my si z kávových zrn
vytvoříme umělecká díla, budeme kreslit do pěny a upečeme dobroty. A když jsme si tak
pěkně odpočinuli, je čas vyrazit na karneval v Riu! Proto si vyrobíme kostýmy, barevné
čelenky, nalíčíme se a zatančíme sambu. A v rytmu samby se protančíme až k závěru týdne
a přiblížíme se Oceánii…
30. 7. – 3. 8. Oceánie: námořník/potápěč/lovec perel
Ploutve, šnorchl a potápěčské brýle s sebou! A pokud nemáte brýle, nevadí, protože si je
vyrobíme. Ale potápěči musí také umět správně dýchat, proto si zacvičíme jógu. A když
máme brýle, správně dýcháme, můžeme pod hladinu, kde narazíme i na úžasnou chobotnici,
kterou jsme si vyrobili, a jistě vylovíme perly! Vynoříme se a stávají se z nás námořníci,
vyhlížíme pevninu naším vlastnoručním dalekohledem a konečně vidíme maják! Blížíme se
k břehům Afriky…

6. 8. – 10. 8. Afrika: archeolog/rýžovač zlata/šaman
Procházíme kolem pyramid na archeologické naleziště, kde nacházíme vykopávky. Ale kdo
se z dálky blíží? Mumie! Utíkáme a raději jdeme hledat zlato. A protože najdeme určitě
spoustu zlata, potřebujeme si také vyrobit na to všechno naše bohatství měšec. Jelikož jsme
už všechno zlatonašli, jdeme se podívat do domorodé vesnice a navštívíme šamana, který
nás naučí pár zaklínadel. Samozřejmě všechny znalosti musíme zaznamenat, proto si
vyrobíme knihu zaklínadel, herbář a nakonec i dešťovou hůl, kterou ale určitě nebudeme
přivolávat déšť – zatím ;) Protože míříme do Austrálie a potřebujeme mít slunečné počasí.
13. 8. – 17. 8. Austrálie: střihač vlny/plavčík/horník
U protinožců se vydáme k oceánu na pláž, kde se z nás stanou plavčíci. Proto si povíme o
první pomoci, sestavíme lékárničku, vyrobíme záchranný kruh a uspořádáme sportovní
trénink plavčíků. Od vln oceánu se přesuneme k vlně ovčí. Vytvoříme si něco technikou
plstění a zasoutěžíme si ve stříhání. Jenže když už jsme v Austrálii, nesmíme zapomenout,
že je to i země, kde se dá najít zlatá žíla, proto se zakutáme dolů do dolů a hledáme poklad,
který jisto jistě najdeme! A protože poklad už máme, můžeme jet dál – na Antarktidu.
20. 8. – 24. 8. Antarktida: rybář/polárník/závodník psího spřežení
Pořádně se zabalte, abyste nezmrzli, vyrážíme na pól! Vyzkoušíme si být polárníkem a
vyrobíme si polárnické brýle, abychom se po pólu mohli dobře rozhlédnout. Zpestříme si bílý
ledový svět, led si pěkně obarvíme a budeme dělat s ledem i vodou pokusy. Jenže teď už si
musíme ulovit něco k jídlu. Proto se z nás stávají rybáři, vyrobíme si pruty a jdeme na ryby! A
to už kolem nás projíždí psí spřežení a tak si i my zkusíme uspořádat závody.
27. 8. – 31. 8. Vesmír: kosmonaut/meteorolog/konstruktér
Závěrečný týden se vydáme ke hvězdám! Jsme totiž kosmonauti, proto si vyrobíme
skafandr, raketu a podíváme se zblízka na planety. A planety opravdu uvidíme zblízka,
protože za námi přijede mobilní planetárium. A když už jsme se něco dozvěděli o vesmíru,
na Zemi si zkusíme předpovědět počasí a vyrobíme si teploměr, abychom si ověřili, jak se
nám předpověď vyplnila.

