Noční adventura
Možnost prohlédnout si ZOO v noci a bez návštěvníků má své kouzlo. Ještě k tomu, když
dětem ukážete strašidelnou tvář tmy a připravíte pro ně dobrodružnou hru. Děti se dozvěděli,
z čeho všeho mohou mít v noci strach a jak strachu čelili jejich předci se zbraněmi v rukou.
V dnešní době už se „strašidelná“ zvířata zabíjet nemusí a můžeme si s nimi hrát. Například
při hledání velkého madagaskarského pokladu. Vzhledem k tomu, že děti celou noc nespali,
bylo pro ně ráno i pouhé vyhledání informační cedulky v ZOO velkým problémem. Svými
tajuplnými zvuky ozvláštnili noc oslíci, holubové,
dravci nebo giboni.
Veselá trička v ZOO Liberec
Program Noční adventura připravuji pro děti již
druhým rokem a pokaždé je to pro mě i pro ně
zážitkem. Vím, že děti jsou rády, když si kromě
těchto zážitků odnesou domů i nějakou památku
na strávenou noc. Živého tygra ani žirafu si odnést
nemohou, proto jsem uvítala nabídku Veselých
triček a rozdala účastníkům akce darovaná trička.
Do té doby jsem netušila, co trička s dětmi
dovedou (nebo děti s nimi?).
Děti se okamžitě vrhly na svůj dárek a plny zájmu
začaly vytvářet kreace svých jmen a přezdívek.
Vyměňovaly si mezi sebou chybějící písmenka a
aniž by se předtím nějak znaly, začaly spolu živě
komunikovat. Prolomení bariér, které obvykle
přichází až po seznamovacím kolečku, přišlo hned,
s přívalem zábavy a nadšení. Když se děti
dozvěděly, že si trička opravdu mohou nechat a opravdu je nemusí ráno vracet zpět, neznalo
jejich nadšení mezí. Jako lektorovi mi trička pomohla nejenom v rychlejším navození
kontaktů a rozmluvení dětí. Jména na tričkách umožnila si děti lépe a rychleji zapamatovat,
čímž jsem se jim ocitla mnohem blíže než kdy předtím. Vřele doporučuji trička vyzkoušet.
Než jsem je vyzkoušela já, byla to pro mě „pouze“ krásná a originální trička. Ale je v nich
mnohem víc. Stejně jako v „pouhé“ noční ZOO.
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