Delfín DILO + …… = VLS 
Delfín Dilo provázel v srpnu dvě skupiny dětí na jejich putování za vzácným pokladem. V
termínech 7. - 13. srpna a 21. - 27. srpna 2011 se v Bohdánkově u Liberce uskutečnily dva
prožitkové kurzy angličtiny pro děti ve věku od 6 do 12 let. Tentokrát byl táborový příběh zasazen
do prostředí podmořského světa a jeho obyvatel.
Hned první večer našly děti prastarý dopis ukrytý v láhvi. V něm jim starý námořník Sam
vyprávěl svůj příběh o tom, jak se celý život plavil po moři a z celého srdce toužil rozumět těm
nádherným mořským tvorům a jejich světu pod hladinou. Jedné temné noci přišla bouře a Sama
jedna z obrovských vln hodila přes palubu. Klesal a klesal hlouběji ke dnu. Když už si myslel, že
umírá, uviděl překrásnou mořskou pannu, která jej vynesla zpět na hladinu. Protože se Sam toužil s
pannou znovu setkat, prosil Ducha všech moří a oceánů. Na oplátku slíbil, že bude celý život dělat
vše pro to, aby všichni lidé na zemi žili v souladu s bytostmi moře. Duch Samovo přání vyslyšel a
slib přijal. A tak Sam prožil nejkrásnější a nejšťastnější roky svého života. Konečně měl možnost
poznat celý podmořský svět tak, jak si vždycky přál. Naučil se řeči ryb a pochopil, jak jsou to
vyspělé a krásné bytosti. Hlavně delfíni se stali jeho nejlepšími přáteli. Zdálo se mu, že mají mnoho
společného. Delfíni měli však ještě něco navíc – měli speciální schopnost učit se všemu velice
rychle a ještě k tomu velmi hravě. Sam dostál svému slibu a celý život se věnoval ochraně
podmořského světa. Na sklonku života mu za odměnu jeden z nejváženějších delfínů věnoval velký
dar. Nabídl mu, že poskytne několika lidským tvorům schopnosti, které mají oni, delfíni. Sam byl
nadšený. Ale jací lidé si takovou vzácnost zaslouží? Sam uspořádal shromáždění, ne kterém se mělo
ustanovit, kdo má být vybrán. Lidé se však začali hašteřit a přít a dohodnout se nedokázali.
Zklamaný Sam se proto rozhodl, že tento dar ukryje tak, aby jej našli jen ti, kdo si tento dar opravdu
zaslouží. Mapku k pokladu rozdělil na pět kusů, každý do jiné kouzelné země.
Našim dětem byla svěřena velká důvěra a dostaly možnost vypravit se za tímto úžasným
pokladem. Na jejich cestě jim pomáhal jejich nový kamarád a rádce delfín Dilo, který je přímým
potomkem onoho starého váženého delfína ze Samovy doby. Každé ráno posílal dětem instrukce,
do jaké země se mají vypravit, jak se tam mají chovat a o čem mluvit s místními obyvateli. A tak se
postupně malí námořníčci na své lodi plavili do srdíčkové země „Hello“, ve které museli umět
představit sebe a svou rodinu, do kolečkové země „Yummy“ plné mlsounů, kde konverzace plyne
jen u dobrého jídla a pití, do země „Gggooo“, kde žijí jen samé dopravní prostředky a kde je třeba
se vyznat ve městě, na vesnici i v přírodě, do žluté země „In&Out“, do které je třeba si pořídit
pěkný outfit, a do zasněžené a lenivé země Couch Potato. Děti vždy od Dila obdržely také pasy, aby
mohly vždy odpoledne, až se dobře připraví, do jednotlivých zemí vstoupit. Pasy musely děti
správně vyplnit a dozvědět se tak o zemích potřebné informace. Následně se musely naučit tamní
hymnu. Pak se celé dopoledne věnovaly získávání potřebných dovedností, aby v jednotlivých
zemích obstály. Každý podvečer pak děti podle získaných instrukcí hledaly kýženou část mapy.
Večer jim pak Dilo poslal za odměnu barevný korálek na jejich šňůrku. Celé jejich snažení bylo
nakonec korunováno úspěchem a poslední večer mohly následovat kouzelné světlo, které je dovedlo
až k vytouženému pokladu. Děti si mohly na své šňůrky konečně zavěsit kouzelného stříbrného
delfínka, který jim bude rádcem a pomocníkem při jejich učení, tak jako jim pomáhal delfínek Dilo
při jejich putování.
Dilo se stal v průběhu tábora pro děti velkým kamarádem. Před spaním poslouchali čtení o
jeho životě, při poledním klidu si vybarvovali delfíní omalovánky. Holčičky vytvořily ilustrovanou
knížku s dalšími Dilovými příběhy na dobrou noc a kluci deskovou hru inspirovanou podmořským
životem. Celým pobytem se linula hravá delfíní energie.

Na prvním táboře jsme měli dokonce možnost vyzkoušet si Frolovův dýchací trenažer, který
umožňuje přechod na endogenní (vnitřní) dýchání. Děti tak mohly prakticky zjistit, jak dýchají
delfíni a velryby, a ještě si navíc osvojit techniku správného hlubokého dýchání, což je velice
prospěšné pro každého z nás. V učebním procesu správné dýchání podporuje propojení mozkových
hemisfér, zlepšuje pozornost a je velmi potřebné pro navození klidu a koncentrace při učení. Tyto
techniky jsou velice prospěšné zejména pro děti s různými poruchami učení.
Dilo nám byl opravdu velkým pomocníkem, který v dětech podpořil hravost a kreativitu.
Obzvláště u dětí s poruchami učení jsme vnímaly úžasné účinky jeho přítomnosti. Dokonce vznikla
nejedna táborová láska Dilo + … = VLS 
Už se moc těšíme na další spolupráci s Dilem.
Pavla a Kamila

