Je nám dobře v přírodě
Cíle projektu:

Věk: od 4 let
Délka: 8 modulů
Počet pedagogů: 2
Partnerské zařízení:
není podmínkou

Realizace:
Modul 1

• ukázat dětem, jak to zní v sousední zemi a jak zní jazyk sousedů
• přiblížit dětem vznik animovaného ﬁlmu
• natočit s dětmi krátký stop motion ﬁlm
Modul 2

Materiál:

• nasbíraný přírodní materiál na výrobu ﬁgurek
• psací potřeby
• tablet
• digitální fotoaparát
• PC
• dataprojektor

Příprava:

Modul 3
Modul 4

• informace o projektu, seznámení se s prostředím zařízení,
organizace projektu
• domluvit časový rozsah, materiál, techniku, termíny návštěv,
obsah a náplň, informace pro děti a rodiče
• naplánovat návštěvu sousední země (pas, informace pro rodiče,
počet osob, doprava, termín a cíl cesty…)
• seznámení se s dětmi, představení projektu
• jazyková animace na téma jazyk sousední země
• přítomnost maskota (maskot je ze sousední země a mluví pouze
jazykem své země)
• jazyková animace na téma sousední země a přírody
• seznámení dětí se stop motion ﬁlmem, ukázky a plán na společný ﬁlm
• návštěva sousední země (na téma příroda)
• focení během výletu – děti samy dokumentují výlet a zachycují navzájem své dojmy
• nahrávání zvuků
• sběr materiálu na ﬁgurky, které budou později animovat (listy, klacíky, šišky atp.)

• zjistit informace o zařízení, eventuálně téma roku
• naučit se pracovat s uvedenými technologiemi

Modul 5

• vytváření ﬁgurek z nasbíraného materiálu
• seznámení s technikou stop motion ﬁlmu
• první rozpohybování ﬁgurek, dle šikovnosti a času, buď společný příběh,
nebo jednotlivé skeče ve skupinkách

Idea projektu:

Modul 6

• rozdělení dětí do skupinek
• natáčení ﬁlmu ve skupinkách - každá skupina točí jiný úsek ﬁlmu
(jinou část příběhu)
• modul prokládat jazykovými animacemi

Modul 7

• dokončení natáčení ﬁlmu
• příprava prezentace projektu pro rodiče – výběr fotograﬁí, plán programu
a prezentace
• tisk fotograﬁí, rozdělení rolí na prezentaci a zkouška programu

Modul 8

• představení výsledků projektu rodičům
• následná párty na zahradě
• vyhodnocení projektu s vedením zařízení

Během projektu děti vytvářejí stop motion ﬁlm, podle příběhu nebo krátkého smyšleného
scénáře. Figurky, které se ve ﬁlmu objeví, si děti vyrábějí samy z přírodních materiálů,
který nasbíraly při návštěvě v sousední zemi. Tam také nahrají zvuky věcí, lidí nebo zvířat,
které jim připadají zajímavé, a zdroje zvuků vyfotí. Nasbíraný materiál později použijí při tvorbě
animovaném ﬁlmu.

Tipy:
• Při natáčení samotného stop motion ﬁlmu je dobré pracovat v kratších časových úsecích,
aby děti udržely pozornost.
• Příběh ﬁlmu vytváří pedagogové společně s dětmi nebo jej vymyslí děti samy.
Pokud příběh chybí, vyzkoušejí si děti techniku natáčení stop
motion ﬁlmu bez příběhu, dle krátkého scénáře, případně
jen rozpohybují ﬁgurky.
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