02 Полуделите букви
Нека да научим буквите от азбуката по различен начин! Използваме фотографията, за да научим буквите по креативен начин и
да практикуваме азбуката.
Дори преди децата да се научат да четат и пишат, те имат своя опит с езика и
писането. В проекта "Полуделите букви" децата се учат да разпознават буквите.
Можете да изберете всяка една буква за проекта или да се спрете на такава, с
която децата все още изпитват трудности.
Децата работят в малки групи. Те избират елементи, обекти или хора, чието име
започва с търсената буква. Интересът към буквата и писането се предизвиква от
търсенето на обекти/хора, които започват с тази буква. Проектът е насочен към
засилване на уменията на децата към наблюдение и откривателство.

Възраст:

5-7 години

Група:

малки групи
(3-5 деца)

Ниво на трудност:

⚫⚫⚫

Време и усилия:

⚫⚫⚫

Материали:
За изпълнение:

Подготовка

• Таблет, смартфон или цифров фотоапарат

Подгответе децата за фото проекта и обсъдете с тях какво ще се случи по време
на изпълнението му. Попитайте, например децата къде можете да намерите
букви, с коя буква започва азбуката или името им и кои букви вече познават.

И още:

За да помогнете на децата да разберат задачата, им покажете пример: колаж с
буквата, която трябва да търсят и снимки с предмети, животни и хора, които започват с тази буква. Можете и да събирате предмети, отговарящи на тази буква
в стаята и да ги подредите около разпечатаната буква.⚫⚫

• Таблет, компютър или лаптоп
• Принтер и ламинатор

Образователна област:

L

•
•
•
•

Грамотност и общуване
Естетично-културно образование
Емоционални и социални знания
Медийна грамотност

Медийно-педагогически цели:

Първо изпробвайте устройствата, които ще използвате за проекта преди да се
използват от децата и се уверете, че работят. Запознайте се с работата с устройствата, така че да можете да я обясните на децата и да отговорите на техни въпроси, ако има такива. Децата също трябва да изпробват работата с устройствата
предварително.
•

Модул 6 –

• Използване на медия творчески
• Изпробване на различни типове
кадри и перспективи
• Наблюдаване на промени или
"манипулации" на реалността
чрез собствените действия на децата
• Работа с медийна технология

02 Полуделите букви
Изпълнение на проекта
Най-добре е децата да се разделят на малки групи. Всяка група ще получи устройство за правене на снимки, например таблет, и ще го използва, за да открие
предмети и/или хора, чието име започва с търсената буква. Уверете се, че
всяко дете в групата има възможност да прави снимки и да използва устройството. Задайте времето, което е на разположение на групата, за да направи
своите снимки. Препоръчваме около 20-30 минути, в зависимост от размера
на групата.
След като съберете всички снимки, ги разгледайте заедно с децата. Използвайте своя лаптоп или компютър, така че всички деца да могат да виждат. Отбележете подходящите снимки и помогнете на децата да разберат защо другите снимки са по-малко подходящи (фокус, детайли и т.н.). Изберете между
5-8 снимки на буква.

Научете повече:
•

Модул 6 – Фотография

Съвет: Работете с децата само по една
буква на проект, така че те да могат
по-добре да усвоят наученото и да не
се претоварват.

За да представите снимките по интересен начин, създайте колаж заедно с децата. Това може да стане чрез залепване на снимки на хартия или да го направите дигитално. С прости програми, като например приложението "Pic
Collage", децата могат да проектират колаж с дигитални снимки. Това може да
се направи директно на таблета или на лаптопа. Работата с приложението на
таблета е по-лесна за деца.
Разпечатайте колажа с буквата и го ламинирайте, ако е необходимо. Сега можете да представите колаж в клас. Ако направите проекта с всички букви,
скоро ще имате креативна, собствено създадена азбука във вашата стая за обучение.

Последващи дейности
Говорете с децата не само за буквите, но и за снимките и как за направили колажа. Това увеличава техните технически познания. Децата могат например да
обяснят как са направили снимките, на какво са обърнали специално внимание и какво им е харесало най-много.

Съвет: Можете да използвате PicCollage не само за да учат буквите,
но и да се учат да работят с компютър или таблет. Те ще се радват да
използват и работят с тези устройства.

Те са на 100000000000000000000
•
•
•

Модул 6 – Foto
Връзки към екстерн
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Фотографии: Pixabay / PicCollage

