
5. ČICH – Vyber si parfém/ Knihovna/ 10 minut

Druhé z pravidelných setkání pro rodiny s dětmi, která se konají každý poslední víkend v měsíci. Začátky 
programu jsou na pokladně ve 14.00, 15.00 a 16.00. Doba trvání programu je přibližně 50 minut. 

Potom poprosíme děti, aby se posadili a zavřeli oči. Za chvíli za nimi přijde jejich „dospělák“ a dá jim něco 
ochutnat tak, že ji to jen položí na jazyk. Úkolem dětí je uhádnout, co to bylo. 

Anotace

2. SLUCH a CHUŤ – Cukrovarnictví / 10 minut

V obou případech se jedná o kostku cukru. Rodičům rozdáme cukříky v malých sáčcích, aby mohli 
poslintaný kousek zase schovat. Připravené budou také ubrousky na ruce i poprskané obličeje a 
odpadkový koš. 

Poznejte vilu jinak! Na děti tu čeká zábavná a dobrodružná stezka, při které zapojí všechny smysly a 
odhalí tajemství běžným návštěvníkům skrytá. 

Akce je vhodná pro děti od 6 let. Vstupné: dítě 30 Kč, dospělý doprovod zdarma.

Začátek ve schodišťové hale. 1. Přivítání ve vile, vysvětlení, co nás čeká/5 minut

První úkol: Zkuste uhádnout, co je v dózičce, aniž byste se do ní dívali. Jen podle zvuku. Pokud si myslíte, 
že víte, nadiktujte to rodičům a oni to zapíší na kartičku. Zatím nic neprozrazujeme. 

Aktivita vede k poznávání drobných detailů v interiéru. Děti dostanou kartičku se seznamem 4 míst, která 
mohou „osahat“. Poté označí, které místo jim bylo po hmatu nejpříjemnější a které nejméně příjemné. 

VILA DĚTEM: Vila všemi smysly

Osahávat budou: Větrací mřížku nad schody; dřevěné zábradlí, krbovou římsu, úchytku lavaba. 

Zrak děti pocvičí tak, že se budou snažit rozeznat nápis MARIANNE. Jméno paní domu nám pomůže i 
jako předěl k další aktivitě. 

3. HMAT – Co je nepříjemnější? / 15 minut

Děti si budou moci vybrat, která ze dvou vůní se jim více libí. Přičichnou si k bergamotovému a růžovému 
oleji. Tyto vůně patřili k oblíbeným v devatenáctém století a v parfumerii se hojně používali i později. 
Můžeme upozornit na rozvoj umělých esencí. Oleje nakapeme na malé kousky plsti, a potom je uzavřeme 
do skleněných dóz. Kdo si vybere, může si kousek látky nechat a odnést. 

4. ZRAK – MARIANNE 10 minut 

Popis

Ukončení: 5 minut 
Pomůcky: kostkový cukr, dózy s víkem na parfémy, vonné oleje, kousky plsti, vlhčené ubrousky, papírové 
sáčky, vlhčené ubrousky, odpadkový koš, neprůhledné dózy na cukr, tisky. 


