Grónsky teleport
Zdravím, dobrodruhovia!
Čo by ste povedali na to, keby sme dnes spolu išli do
Grónska? Nič nie je jednoduchšie, máme na to
pripravený teleport. Pred tým sa ale na Grónsko treba
pripraviť. Potrebujete cenné skúsenosti, aby vás tam nič
neprekvapilo. Najlepšie sa pripravíte tak, že splníte
niektoré z týchto úloh.
Nezabudnite si všetky úlohy najskôr prečítať. Vyberte si z nich 5, ktoré sa vám najviac
páčia, a tie urobte. Na konci je vysvetlené, ako sa o svoj zážitok podelíte s ostatnými. Ak
budete mať dosť času, môžete urobiť aj viac úloh. Úlohy nemusíte robiť v poradí, v ktorom
sú tu napísané. Veľa šťastia!
Úlohy pre dobrodruhov:
• Uvarte si čaj
• Pripravte si nejaké jedlo, ktoré by ste si zobrali na cestu do Grónska
• Oblečte si na seba čo najviac vrstiev oblečenia, nech vonku nezamrznete!
• Vyneste smeti zo svojho iglu
• Postavte snehuliaka. Že vonku nie je sneh? Ozajstný Eskimák si vždy nejako poradí!
• Načerpajte životnú energiu objatím stromu
• Pripravte pre istotu drevo na oheň (nezapaľovať) pre zablúdeného uzimeného eskimáka
• Odfoťte hviezdu
• Zasaďte vonku semienko, z ktorého by mohol vyrásť strom
• Vyrobte udicu a zistite, čo sa dá v mláke na ňu chytiť
• Nájdite šišku
• Prejdite aspoň jeden kilometer peši
• Odfoťte živého ľadového medveďa, alebo podobné hrôzostrašné zvieratko
• Balansujte na kryhe. Žiadna pri vás nie je? Ozajstný Eskimák si vždy nejako poradí!
• Vytvorte snehovú vločku
• Predstavte sa v Grónštine (Ako sa volám, kde bývam)
• Nájdite na internete, ako vyzerá vaše súhvezdie podľa znamenia zverokruhu
• Vyrobte sneh
• Nakreslite Grónsky domček
• Napíšte krátku básničku o Grónsku
• Postavte lietadlo alebo loď, a odfoťte ako letí / ako sa plaví

Zdokumentujte svoju prípravu na expedíciu,
vyberte zo svojich fotiek päť najlepších, a
nahrajte ich sem do priečinka na
www.sezam.sk/fotky_sezamko_2020. Ak vám
to nepôjde, môžete nám ich poslať aj na
adresu sezam@sezam.sk.
Tešíme sa na vaše fotky, a vidíme sa od 13:45
na veľkolepom začiatku nášho Grónskeho
dobrodružstva!

