Pan Bambíno pracuje
napříč světem

2022

EVROPA

OCEÁNIE

Policista, hasič, záchranář - IZS
11. - 15. 7. 2022

Námořník, potápěč, sběrač perel
8. - 12. 8. 2022

Prázdniny zahájíme v kontinentální domovině pana Bambína,
tedy v Evropě. Než se pustíme do víru dovolené, sluníčka,
opalování, koupání a užívání si léta, vyzkoušíme si, jaké to je
celé léto - a nejen to - dohlížet na lidské životy. Jak se říká:
bezpečnost na prvním místě. Na vlastní kůži si vyzkoušíme
práci v integrovaném záchranném systému. Proměníme se
v lékaře v bílých pláštích, v hasičské bojovníky s ohněm
a nesmí chybět samotní policisté, kteří hájí zákon.

V tomto týdnu se vydáme daleko po moři, do části světa
nazývané Oceánie. Potkáme tu různé lodě, plachetnice
nebo parníky, na kterých se plaví námořníci či rybáři. Na své
plavbě se potýkají nejen s rozbouřeným mořem, ale třeba
i s piráty. Najdeme tu i potápěče, kteří se nebojí potopit
hluboko pod hladinou, kde objevují pestrý podmořský svět
plný mořských korálů, mušlí a možná i žraloků.

ASIE
Řidič rikši, jogín, šerpa, sushi chef
18. - 22. 7. 2022
V tomto týdnu se přeneseme až do daleké Asie. V Asii na nás
čeká plno zvláštních a zajímavých povolání. Dozvíme se
a vyzkoušíme si, jaké je to být řidičem rikši. Jako správní
jogíni si zameditujeme a zacvičíme při tónech japonské
hudby a naučíme se psát tuší japonské znaky. Povíme si,
kdo jsou to pěstitelé rýže a sami si zkusíme rýži připravit
a poté sníst hůlkami.

SEVERNÍ AMERIKA
Režisér, scénárista, maskér, fotograf, kameraman
25. - 29. 7. 2022
Třetí týden v červenci se vydáme na červený koberec do
Hollywoodu a na prkna, která znamenají svět - na slavnou
Brodway, které najdeme v Severní Americe. Staneme se režiséry a proto si vyrobíme i kameru. Zkusíme si vymyslet scénář
k vlastní hře, kterou pak nacvičíme. Ke každému divadlu patří
kostýmy a kulisy, proto i my si je vyrobíme do naší hry a na
závěr týdne můžeme hru zahrát pro malé i velké diváky.

JIŽNÍ AMERIKA
Sběrač kávy, brazilská tanečnice, fotbalista
1. - 5. 8. 2022
Tento týden se společně vydáme do Jižní Ameriky.
Seznámíme se s brazilskou tanečnicí, fotbalistou a
sběračem kávy. Užijeme si pravou karnevalovou zábavu.
Neopomeneme si vyrobit typické nástroje a oblečení. Zelená
je tráva, fotbal to je hra…I my si užijeme pořádný zápas. Na
závěr se také dozvíme, jak se vyrábí káva. Samozřejmě ji
i ochutnáme ( Carro) a něco si i vyrobíme z kávových zrn.

AFRIKA
Archeolog, šaman, safari průvodce
15. - 19. 8. 2022
I tento týden si užijeme spoustu zábavy. S panem
Bambínem se podíváme do Afriky. Dostaneme se do
dávných časů, které si připomeneme díky archeologii. Že
je velké horko? Nevadí, protože se šamanem přivoláme
osvěžující déšť pomocí tance a písní na bubny, které si sami
vyrobíme. Nakonec se safari průvodcem poznáme africká
zvířátka.

AUSTRÁLIE
Surfař, plavčík, farmář
22. - 26. 8. 2022
Tento týden na nás čeká objevování Austrálie. Na divokých
vlnách australského pobřeží se projedeme na surfu
a z pláže na nás bude dohlížet plavčík se záchranným
kruhem. Poté se přesuneme na Nový Zéland plný zelených
pastvin, kde se farmáři starají o svá stáda ovcí. Zjistíme,
jak se vyrábí sýr, jak se získává vlna a mnoho dalšího…

ANTARKTIDA
Rybář, polární průzkumník, musher
29. - 31. 8. 2022
Ke konci léta se zajedeme zchladit do ledové Antarktidy.
K tomu se nám budou hodit hry s ledem a vodou. Zkusíme
si být polárním průzkumníkem a za polárním kruhem
budeme sledovat polární záři. Budeme chytat ryby
v ledovém moři na vlastnoručně vyrobený prut a pozorovat
polární medvědy a tučňáky. Oblíbeným sportem jsou zde
závody psího spřežení a i my si společně zazávodíme.

www.skolka-bambino.cz

