
 

Фотоколаж –  
Моето тяло 

03 
  

Децата опознават тялото си с помощта на камера и назовават от-

делните части на тялото.  

В проекта "Фотоколаж –  Моето тяло" децата работят с  камера.  В малки групи 

те говорят за различни части на тялото и ги снимат.  

След това се създават фотоколажи на деца, върху които са групирани частите на 

тялото. 

Запознаването с тялото и частите му е добър начин да комбинирате преживява-

ния от реалния живот с дигиталните преживявания. Проектът "Моето тяло" на-

сърчава детското осъзнаване за тялото по един активен и творчески начин. Ко-

гато снимат (частите на) тялото, децата  са концентрирани и стимулират визуал-

ните си възприятия, докато когато създават  колажа,  се  учат на сръчност и тър-

пение. 

Подготовка 
Подгответе децата за проекта "Фотоколаж –  Моето тяло" и обсъдете с тях какво 

разбират под този проект. Като въведение към темата  "Моето тяло" задайте на 

децата няколко въпроса, например „Как стигнахте до центъра за ОГРДВ днес? С  

кола, с  колелото или пеша? Кои части от тялото използвахте? Очи, крака, ръце и 

т.н.?  Кои части от тялото са важни при хранене и защо? Ръце, нос, уста и т.н.?“ 

Децата осъзнават, че има различни части на тялото с различни функции и ги 

опознават.   

За да помогнете на  децата  да разберат по-добре задачата,  можете да им пока-

жете пример. Снимката в средата показва дете в цял ръст. Снимките около него 

показват снимки на отделни части от тялото (не е нужно да са всички): главата, 

ръцете и краката. 

   

  

 

Те са на 100000000000000000000 

• Модул Литра 

 

 

Възраст:   3-7 години 

Група:      малка група 
                                           (3-4 деца) 

 

Ниво на трудност: ⚫⚫ 

Време и  усилия: ⚫⚫⚫ 

 

Материали: 

За изпълнение: 

• Таблет, смартфон или цифров фо-

тоапарат 

• приложение PicCollage  

освен това и: 

• компютър  

• проектор и екран 

• принтер 

Област на знание: 

• Тяло, движение и здраве 

• Грамотност и  общуване 

• Емоционални и социални знания  

• Медийно образование   

 

Медийно-педагогически цели: 

 

• Създаване на снимки и творческо 

използване на медии  

• Изпробване на различни типове 

кадри и перспективи 

• Забавно медийно-творческо при-

ложение  

• Работа с медийна технология 
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Научете повече: 

• Модул  6 – Фотография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първо изпробвайте устройствата (например таблет), които ще използвате за 

проекта "Моето тяло", преди да се използват от децата и се уверете, че рабо-

тят. Запознайте се с работата с устройствата,  така че да можете да  я обясните 

на децата. Те също трябва да изпробват работата с устройствата предвари-

телно.  

За да придобиете допълнителни знания за новите медийни технологии, пре-

поръчваме да прочетете "Модул 2 – Основни познания за новите медийни 

технологии"    от интерактивното  ръководство за Kit@.  

Изпълнение на проекта 

Разделете децата на малки групи. В групите обсъдете кое дете ще бъде сни-

мано. Другите деца правят снимките. Уверете се, че всяко дете ще направи 

поне една  снимка. Може децата, които се снимат да се сменят и пак всички 

останали да снимат. Първо се правят снимки на детето в цял ръст. В зависимост 

от това кои части на тялото ще бъдат снимани, те трябва да бъдат на фокус.   

Частите на тялото се снимат в близък план. Трябва да кажете предварително 

на групите кои части от тялото да снимат, така че в различните колажи да се 

събере голям набор от различни части на тялото. Препоръчваме да се снимат  

максимум пет части от тялото на група, така че всички изображения да могат 

да бъдат ясно подредени в колажа. 

След като всички групи са направили снимките си, разгледайте снимките за-

едно с децата. Използвайте вашия лаптоп, компютър или проектор/ екран. Уве-

рете се, че  всички деца виждат добре снимките и  те са  в достатъчно голям 

формат. Отбележете подходящите снимки и помогнете на децата да разберат 

защо другите снимки са по-малко подходящи (фокус, детайли и т.н.). След това 

всяка група избира най-подходящите изображения за колажа си.  

С помощта на приложението "PicCollage" децата създават фотоколаж подобен 

на примера, който предварително им е представен. Целта е ясно да се иденти-

фицират частите на тялото, които са били снимани като част от цялостната кар-

тина. 

След завършване, колажите могат да бъдат отпечатани и поставени в класната 

стая. 

Съвет: Ако разпечатате и ламинирате 

всяка снимка поотделно, децата могат да 

използват снимките многократно, като   

разполагат частите на тялото върху сним-

ката с цялото тяло. Така ще получите  

игра, с която децата да се забавляват 

дълго време. 

 

http://learn.kita-project.eu/course/view.php?id=11
http://learn.kita-project.eu/course/view.php?id=11
http://learn.kita-project.eu/course/view.php?id=11
http://learn.kita-project.eu/course/view.php?id=11
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Последващи дейности 
След известно време отново разгледайте с децата снимките на частите на тя-

лото, които са  направили. Нека децата ви разкажат кои части на тялото могат 

да се видят на колажите и за какво ги използват в ежедневните им дейности. 

Децата могат да обяснят отново как са направили снимките,  на какво са обър-

нали специално внимание и какво им е харесало. Интересно е да разберете 

как децата възприемат определени детайли от заобикалящата ги среда, до-

като снимат.      

 

 

Съвет:  Може да направите и други колажи. Например, нека 

децата заснемат  сградата, в която се обучават, а след това 

нейните съставни части (покрив, прозорци, врати и т.н.). Ко-

лаж може да се направи и с дървета, и растения. Първо се 

заснема цялото дърво, а след това и неговите части (стъбло, 

клони, листа и т.н.). Дайте воля на въображението си.  

По този начин можете да комбинирате тази образователната 

дейност с много от темите, по които работите в момента с 

децата. 

снимки: Пол Крамп 

Подкрепата на Европейската комисия  за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите. Комисията не може да бъде държана отговорна за 

използването на информацията, съдържаща се в този материал. 
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