Tak vidím sousední zemi
Mediální koláž

Věk: 3–8 let
Počet: max. 10 dětí
Délka: 8 modulů
Partnerské zařízení:
není podmínkou

Realizace:
Modul 1

• domluva s vedením a pedagogy: očekávání, potřeby, dostupná
média a materiál, předběžná organizace návštěvy sousední země
• představení projektu a plánovaného průběhu modulů
• seznámení s dětmi (představovací kolečko, seznamovací hry)

Modul 2

• mapa: vytvoření prostorového vztahu k sousední zemi
• co víte o sousední zemi?, nasbírat do krabice obrázky věcí ze sousední
země, seznámit se s výrazy v řeči sousedů
• hra barev: namalovat/nalepit vlajku sousední země, srovnat barvy
s barvami vlajky vlastní země, říct barvy v jazyce sousedů

Modul 3

• fotograﬁe/obrázky, obrázkové knihy a zpěvníky, CD, materiál na tvoření, zejména barevné
krepové a průsvitné papíry
• prázdné náčrtníky pro každé dítě (jako kolážové knihy)
• digitální fotoaparát(y), chytrý telefon / chytré telefony, příp. projektor, laptop, tiskárna

• každé dítě dostane knížečku, aby si do ní nalepovalo kresby, omalovánky,
koláže, fotograﬁe a osobní vzpomínky, které vzniknou v průběhu projektu
• vystříhat z časopisů obrázky sousední země a nalepit, resp. obrázky
namalovat
• příprava návštěvy sousední země: vyzkoušet si techniku (např. vyfotit
oblíbené místo, hračku apod.)

Modul 4–5

• příjezd do sousední země
• zahájení fotograﬁckého projektu „Tak vidím sousední zemi“: děti
prozkoumávají bezprostřední okolí cíle návštěvy a fotografují
• úkol dne: během návštěvy nasbírat jeden nebo více předmětů
pro vlastní album

Tipy:

Modul 6

• prohlédnout společně fotograﬁe a předměty z návštěvy, vytvořit
z nich společnou koláž nebo doplňovat svou kolážovou knihu
• své dojmy ze sousední země ztvárnit obrázkem

Modul 7

• příprava závěrečné prezentace: dokončení kolážových knih,
příprava výstavy a prezentace fotograﬁí
• pokud zbyde čas, podívat se na animovaný ﬁlm v jazyce
sousedů

Modul 8

• pozvat rodiče, prarodiče a přátele
• děti představí své dojmy ze sousední země pomocí
zpracovaných mediálních koláží
• na závěr zpětná vazba

Cíle projektu:

• vzbudit u dětí zájem o sousední zemi
• vytvořit vlastní mediální produkty v interkulturním kontextu: mediální koláže
skládající se z individuálních kolážových knih o sousední zemi a fotograﬁckého
projektu („Tak vidím svou sousední zemi.“)

Materiál:

• Každý modul v zařízení začněte tematicky vhodnou jazykovou animací. Na závěr můžete
zazpívat společné písničky. I během návštěvy sousední země prokládejte modul jazykovou
animací a písničkami.
• Všechny moduly společně s dětmi dokumentujte (fotograﬁe, video…).

Alternativa:

• Se staršími dětmi (5–8 let) a v menší skupině můžete místo fotograﬁckého projektu
vytvořit video.
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