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Fotopuzzle

Nechajte deti skúmať materskú školu pomocou fotoaparátu.
Ako dobre ju poznajú?

Vek:

3 - 6 rokov

Skupina:

dve skupiny
(3 - 5 detí)

Skupina 1 fotografuje rôzne detaily z prostredia materskej školy: detail stavebnice, ruku bábiky, roh obrázkovej knihy. Skupina 2 potom tieto detaily
dostane a zisťuje, odkiaľ pochádzajú. Potom vyfotografujú celkový obraz (t.j.
bábiku / obrázkovú knihu atď.).

Náročnosť:



Čas a aktívnosť:



Keďže deti najskôr uvidia iba časť predmetu a nie je im hneď jasné, o čo ide,
prebudí to v nich prirodzenú detskú zvedavosť. Projekt deti vyzýva pozorovať a objavovať. Vytváraním fotografických hádaniek si deti trénujú pozornosť a zmysel pre detail.

Materiál:

V projekte Fotopuzzle pracujú deti s fotoaparátom. V malých skupinách objavujú svoje prostredie, vyberajú si vlastné námety a nezávisle ich fotografujú.

Príprava
Pripravte deti na projekt. Diskutujte s nimi o tom, čo si pod ním predstavujú.
Aby pochopili, aká je ich úloha, môžete im ukázať príklad: obrázok, znázorňujúci malú časť celku a zodpovedajúce riešenie.

Na realizáciu:
 Tablet alebo digitálny fotoaparát
Na pokračovanie:
 PC alebo laptop
 Projektor a obrazovka
 Tlačiareň a laminovací stroj
Oblasť vzdelávania:

Predtým, ako budú zariadenia používať deti, vyskúšajte ich a ubezpečte sa,
že všetko funguje. Oboznámte sa s aktivitou, aby ste ju mohli deťom vysvetliť
a odpovedať na ich otázky. Deti by mali mať možnosť vyskúšať si zariadenia
vopred.

 Jazyk a komunikácia
 Výtvarná výchova
 Emocionálna a prosociálna
výchova
 Mediálna výchova

Mediálne vzdelávacie ciele:








Tvorba fotografií a tvorivé používanie médií.
Skúšanie rôznych typov záberov
a perspektív.
Skúsenosť s pozmenením alebo
"manipuláciou” reality cez prácu
s fotografiami.
Poznávanie sociálneho priestoru
a prírody hravými mediálnymi
formami.
Práca s mediálnymi technológiami.
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Realizácia projektu
Rozdeľte deti do dvoch skupín. Prvá skupina sa vydá hľadať predmety
alebo osoby z materskej školy a fotografuje iba ich časti. Uistite sa, že každé
dieťa v skupine má možnosť fotografovať a narábať s fotoaparátom. Vopred
určite čas, ktorý je k dispozícii pre prvú skupinu, a pripomeňte im, kedy
aktivita končí. Odporúčame približne 20 minút, v závislosti od veľkosti
detskej skupiny.

Zistite viac:


Potom vyberte fotky spolu s deťmi. Použite laptop alebo počítač tak, aby
mali všetky deti dobrý výhľad na fotografie. Zobrazte fotografie
v dostatočne veľkom formáte. Vyberte dobré fotky a pomôžte deťom pochopiť, prečo sú iné fotky menej vhodné (ostrosť, detaily atď.). Mali by ste
vybrať 5 - 10 fotografií od prvej skupiny. Vytlačte vybrané fotografie a ak je
to možné, zalaminujte ich.

Modul 6 – Fotografia

Tip: Ak vytlačíte a zalaminujete
fotografie oboch skupín, tak ich
deti môžu opakovane používať
ako pexeso.

V ďalšom kroku rozdajte druhej skupine fotografie častí predmetov, pričom
ich úlohou je odfotografovať „riešenia“, ktorými sú celé objekty. Deti hľadajú zodpovedajúci predmet, ktorého časť bola odfotografovaná a vyfotografujú ho vcelku. V tejto skupine sa tiež uistite, že každé dieťa odfotilo aspoň
jednu fotografiu.
Aj v druhej skupine si prezrite fotografie na počítači a pomôžte deťom rozpoznať rozdiely v kvalite. Potom vytlačte obrázky, ktoré obsahujú motívy
prvej skupiny, a ak je to možné, zalaminujte ich.
Všetky deti v triede spoločne kontrolujú, či druhá skupina správne uhádla,
aký predmet je zobrazený na fotke a správne ho priradila k fotografovaným
častiam.

Následné spracovanie
Neskôr sa s deťmi o hádanke porozprávajte a pozrite si spolu obrázky. Deti
môžu znova vysvetliť, ako fotografovali, čomu venovali osobitnú pozornosť
a čo sa im páčilo. Je vzrušujúce vidieť, ako deti pri fotografovaní vnímali
svoje okolie.

Tip: Neskôr si úlohy vymeňte
a aktivitu zopakujte, aby mala
každá skupina možnosť vybrať časti predmetov, pričom
druhá skupina bude hľadať
celý predmet.

Európska komisia podporila vznik tejto publikácie, no neznamená to, že schvaľuje jej obsah, ktorý odráža iba názory jej
autorov a Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob, akým budú informácie obsiahnuté v tejto publikácii použité.
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