Animace
Projekt animovaného filmu
s Mediálním centrem pro mládež T1

Věk: 6-8 let
Počet: 1-2 skupiny
po max. 12 dětech
Délka: 7 modulů
Počet pedagogů: 2
Partnerské zařízení:
není podmínkou

Realizace:
Modul 1

• seznámit děti s tvorbou animovaného ﬁlmu pomocí tabletu
a příslušných aplikací
• naučit je tvořit příběh
• rozvíjet dětskou fantazii

Příprava v zařízení
• domluva s vedením a pedagogy
• vyjasnění očekávání a cílů, naplánování výletu do T1,
příprava informací pro rodiče (česká zařízení: pasy, pojištění)
• představení projektu a jazyková animace: děti poznají svého medinauta

Modul 2

• představit nebo společně vymyslet ideu/téma pro animovaný ﬁlm
• rozdělit děti do skupin (po třech)
• vymyslet příběhy

Materiál:

Modul 3

Příprava realizace: výroba pozadí a rekvizity
• jazyková příprava v českém zařízení: jednoduchá německá slovíčka,
která mohou být potřebná pro práci na animovaném ﬁlmu v centru T1
(danke, bitte, Hilfe, es geht nicht, gut, schlecht, ja, nein atd.)
• jazyková příprava v německém zařízení: seznámit se s českými slovíčky z příběhů

Modul 4

Projektový den v T1:
• každá skupinka si vyrobí za pomoci medinautů a odborníků z T1 animovaný ﬁlm
• děti při tom mohou z velké části pracovat samostatně

Modul 5

• děti si navzájem představí své animované ﬁlmy
• zpětná vazba: Co se dětem obzvláště líbilo? Jak se jim líbí výsledky?
Mohly použít jazyk sousedů? …

Cíle projektu:

• rekvizity (kostýmy, ﬁgurky, lego, playmobil a jiné hračky, výtvarný materiál)
• tablety a aplikace (k dispozici v T1)
• prezentační média: projektor, plátno, reproduktory

Příprava:

Animovaný ﬁlm vzniká ve spolupráci s Mediálním centrem pro mládež T1. Předem je nutné
se s centrem spojit a domluvit si termín, obsah a cíl projektu. Komunikace s T1 probíhá
prostřednictvím medinauta.
• pro česká zařízení: Den v centru T1 je návštěvou v sousední zemi a cestovní náklady mohou
být uhrazeny v rámci nabídky „Ukážu ti svůj svět“.
• pro německá zařízení: Den v centru T1 není návštěvou v sousední zemi, zařízení si musí hradit
cestu samo. Návštěva v sousední zemi se může uskutečnit v modulu 6/7.

Modul 6-7

Příprava a prezentace animovaných ﬁlmů (pra)rodičům, přátelům,
regionálnímu tisku,…
• organizační příprava (pozvánky, doprovodný program – moderace,
prostory, občerstvení, nápoje)
• obstarat a vyzkoušet si techniku (plátno, projektor, PC/tablet/notebook,
reproduktory), sestavit informace, pozvat tisk
• prezentace pro rodiče a zájemce

Idea projektu:

Děti se dozví, jak funguje animovaný ﬁlm. Seznámí se s technikou, naučí se ji používat a zjistí,
jak lze vyprávění proměnit v animovaný ﬁlm.

Tipy:
• Partnerskému zařízení je možné zaslat animované ﬁlmy,
kterým je rozumět i bez jazyka.
• Animovaný ﬁlm se může partnerskému zařízení přehrát online.
• Modul 6/7: Německé zařízení může prezentovat animované
ﬁlmy nejen u sebe doma, ale také v partnerském zařízení
v rámci návštěvy v sousední zemi.

Alternativy:

• V případě větší skupiny (max. 24 dětí) se děti v modulu 4 rozdělí: jedna skupina
podnikne dopoledne výlet do okolí, zatímco druhá bude pracovat v T1 na animovaném
ﬁlmu. Po obědě se vystřídají.
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