Balím si kufr
Fotografický projekt na téma cestování

Věk: od 6 let
Počet: max. 20
Délka: 6 modulů
Počet pedagogů: 2
Partnerské zařízení:
není podmínkou

Realizace:
Modul 1

• domluva s vedením a pedagogy, první seznámení s dětmi pomocí
jazykové animace a představení projektu
• shromažďování aspektů, které souvisí s přípravou cesty a měly by být
tematizovány v následujících modulech, např. Jaké bude počasí?
Co si zabalím? Jakým dopravním prostředkem můžeme jet?
Jaké výlety můžeme podniknout v cíli naší cesty?
• domluva na možném výletu do sousední země (může být podnětem
k tomu, abychom se zabývali cestováním)

Modul 2

• jazykové animace na téma počasí, balení kufru, dopravní prostředky,
výletní cíle apod.
• úvod do techniky fotografování (perspektivy, možnosti nastavení atd.)
Podívejte se společně na „krásné“ fotograﬁe a porovnejte je s rychle
nafocenými snímky. Čím se vyznačuje „dobrá“ fotka?
• fotograﬁcké projekty k jednotlivým aspektům (např. děti nafotí vhodné
oblečení do různého počasí, různá zavazadla, různé dopravní prostředky atd.)
• sestavení výsledků na plakátu nebo vytvoření fotograﬁckého příběhu
k cestovním přípravám

Modul 3

• jazyková animace a opakování již známých slovíček
• vyzkoušení známých deskových her a debata o principech těchto her
• vytvoření vlastní koncepce pro cestovní hru: použít mapu jako herní desku
a vypracovat společně herní políčka, pravidla a úkoly (např. „Kvůli dopravní zácpě
se zdržíš na cestě. Jedno kolo nehraješ!“, „Protože svítí sluníčko, zvládneš zbytek
cesty pěšky. Zvol si nejkratší trasu a jdi o tři políčka dopředu.“…)
• prokládat menšími tematicky vhodnými jazykovými animacemi na uvolnění

Modul 4

• vlastní výroba hry: herní prvky (ﬁgurky, kostku, karty…) – zde můžeme výborně
použít fotograﬁe z 2. modulu, popř. další v případě potřeby nafotit
• fotograﬁcký projekt: proces tvoření děti dokumentují pomocí fotoaparátu,
smartphonu, tabletu a za pomoci pedagogů jej znázorňují - na plakátu, formou
fotograﬁckého příběhu, ﬁlmu atd.

Modul 5

• společné vyzkoušení a zhodnocení vyrobené hry (pokud je to nutné:
přepracovat části hry)
• sestavení stručného herního návodu (pravidel hry) formou stop motion ﬁlmu,
což zároveň skýtá výbornou možnost ukázat dětem, jak z mnoha dílčích
obrázků vzniká (krátký) ﬁlm
• i tento proces mohou děti fotograﬁcky dokumentovat

Modul 6

• prezentace fotograﬁcké dokumentace, představení vyrobené hry
a společné hraní hry s rodiči a přáteli
• společné vyhodnocení projektu, jazykové hry pro všechny

Cíle projektu:

• hravé poznávání techniky fotografování a stop motion ﬁlmu
• osvojení si postupů plánování cesty
• kreativní vývoj a výroba deskové hry na téma cestování
• seznámení se s jazykem sousedů (slovíčka k tématu cestování)

Materiál:

• tužky a papír
• materiál na tvoření
• mapa země jako herní deska
• fotoaparáty/smartphony/tablety
• aplikace pro techniku stop motion
• tiskárna (není bezpodmínečně nutná)

Idea projektu:

Tematizováním situací z oblasti cestování se dětem hravou formou přiblíží sousední země,
její jazyk a techniky a možnosti fotograﬁe. Je dobré pracovat s často vzrušujícími momenty,
které děti zažívají při přípravách na cestu. Výprava do sousední země není povinná, ale nabízí se.
Do projektu můžeme aktivně zapojit i rodiče.

Alternativy:

• Modul 2: Lze rozdělit na více modulů dle jednotlivých aspektů cestování a zařadit i téma
bezpečnost cestování.
• Návštěva sousední země se může uskutečnit optimálně v modulu 3 nebo 5
(případně z nich vytvořit moduly dva).
Modul 3: Děti sbírají fotograﬁe a videa na téma cestování během příprav a při návštěvě sousední
země. Nasbíraný materiál později využijí k výrobě kartiček deskové hry. Není potřeba
partnerské zařízení.
Modul 5: Vyrobené deskové hry vezmeme s sebou do partnerského zařízení a tam si je společně
zahrajeme. K tomu, aby děti z partnerského zařízení pochopily pravidla hry, poslouží návod
vytvořený ve formě stop motion ﬁlmu. Ten je potřeba natočit ještě před návštěvou partnerského
zařízení - zařadit tedy jeden modul navíc.

Tipy:
• Mediální projekty se nejlépe provádějí v malých skupinách
resp. s rozdělenými úkoly. Vytvořte tedy více skupinek
po třech až čtyřech dětech, které se budou zabývat
různými aspekty cestování. Vznikne tak více
plakátů/ﬁlmů atd., které na závěr spojíte do jednoho
společného produktu.
• V případě potřeby a zájmu lze přidat další moduly.
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