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Fotokoláž – Moje telo

Deti pomocou fotoaparátu spoznávajú svoje telo a dokážu pomenovať jednotlivé časti tela.

Vek:

3 - 6 rokov

Skupina:

malé
skupiny
(3 - 4 deti)

Náročnosť:



Čas a aktívnosť:



V projekte Fotokoláž - Moje telo používajú deti fotoaparát. V malých skupinách
hovoria o rôznych častiach tela a samostatne ich fotografujú.
Potom deti vytvoria fotografické koláže, na ktorých zobrazili jednotlivé časti
svojho tela.
Práca s telom a jeho časťami predstavuje dobrý spôsob, ako skombinovať zážitky zo skutočného života s digitálnymi zážitkami. Projekt Fotokoláž - Moje telo
veľmi aktívnym a tvorivým spôsobom zvyšuje informovanosť detí o ľudskom

Materiál:

tele. Pri fotografovaní si deti precvičia koncentráciu a vizuálne vnímanie, za-

Na realizáciu:

tiaľ čo pri tvorbe koláže, potrebujú citlivosť, zručnosť a trpezlivosť.



Tablet alebo digitálny fotoaparát



Aplikácia App Pic Collage

Príprava
Pripravte deti na projekt Fotokoláž - Moje telo a prediskutujte s nimi, čo si pod
ním predstavujú. Na úvod položte deťom niekoľko otázok, napr. Ako ste sa
dnes dostali do materskej školy? Autom, na bicykli alebo pešo? Ktoré časti tela
ste pri tom použili? Oči, nohy, ruky atď.? Alebo sa ich spýtajte, ktoré časti tela

Na pokračovanie:


PC alebo laptop



Projektor alebo obrazovka



Tlačiareň

sú dôležité pri jedení a prečo? Ruky, nos, ústa atď.? Deti si uvedomujú, že existujú rôzne časti tela s rôznymi funkciami a spoznávajú ich. V nasledujúcom
fotografickom projekte môžu deti hravým spôsobom prehĺbiť a upevniť svoje
vedomosti.
Aby ste deťom pomohli lepšie porozumieť, čo je ich úlohou, môžete im ukázať
príklad. Fotka v strede zobrazuje dieťa v plnej veľkosti. Fotky okolo zobrazujú
fotografie jednotlivých častí tela (nemusia tam byť všetky): Tu vidíte hlavu,
ruky a nohy.

Oblasť vzdelávania:


Zdravie a pohyb



Prírodovedné vzdelávanie



Jazyk a komunikácia



Emocionálna a prosociálna výchova



Mediálna výchova

Mediálne pedagogické ciele:


Tvorba fotografií a tvorivé používanie médií.



Skúšanie rôznych typov záberov a
perspektív.



Poznávanie sociálneho priestoru a
prírody hravými mediálnymi formami.



Práca s mediálnymi technológiami.
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Vyskúšajte si zariadenia (napr. tablet), ktoré použijete na projekt Fotokoláž Moje telo predtým, než ich dáte deťom a skontrolujte, či všetko funguje. Naučte sa zariadenia používať, aby ste mohli deťom vysvetliť ich používanie.
Deti by mali mať tiež možnosť zariadenia vopred vyskúšať.

Zistite viac:


Modul 6 – Fotografia

Aby ste lepšie porozumeli novým mediálnym technológiám, odporúčame
vám prečítať si Modul 2 - Základné poznatky o nových mediálnych technológiách

z interaktívnej príručky Kit@.

Realizácia projektu
Rozdeľte deti do malých skupín. V malých skupinách sa deti dohodnú na
tom, ktoré dieťa bude fotografované (celé telo i časti jeho tela). Ostatné deti
budú fotografovať. Uistite sa, že každé dieťa spraví aspoň jednu fotku. Môžu
spraviť aj druhé kolo, v ktorom si úlohy vymenia. Najskôr je dieťa fotografované v celej výške. V závislosti od toho, ktoré časti tela budú zobrazené, deti

Tip: Ak fotografie vytlačíte a samo-

fototia buď spredu alebo zozadu.

statne zalaminujete, deti ich môžu po-

Jednotlivé časti tela sa potom odfotia zblízka. Skupinám by ste mali vopred
povedať, ktoré časti tela budú fotografovať, aby sa nakoniec na rôznych kolážach objavilo množstvo rôznych častí tela. Odporúčame, aby skupina fotila
maximálne päť častí tela, aby sa všetky fotky dali na konci zreteľne usporiadať do koláže.
Keď všetky skupiny dokončia fotenie, prezrite si fotografie spolu s deťmi.
Použite svoj laptop, počítač alebo projektor a obrazovku. Uistite sa, že všetky
deti fotografie dobre vidia a že fotografie sú zobrazené v dostatočnej veľkosti.
Ukážte deťom, ktoré obrázky sú dobré a pomôžte im pochopiť, prečo sú iné
obrázky menej vhodné (ostrosť, detaily atď.). Každá skupina si potom vyberie najvhodnejšie obrázky na svoju fotografickú koláž.
Deti pomocou aplikácie „Pic Collage“ v malých skupinách vytvoria fotografickú koláž podobnú uvedenému príkladu. Cieľom je jasne identifikovať
časti tela, ktoré boli odfotografované ako súčasť celkového obrázka.
Po dokončení je možné koláže vytlačiť a umiestniť do triedy.

užívať znova a znova a priraďovať fotografie častí tela k fotke celej postavy. Výsledkom je krásna hra, ktorú
si deti môžu dlho užívať.
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Následné spracovanie
Neskôr sa s deťmi porozprávajte o fotkách častí tela, ktoré odfotili. Nech vám
povedia, ktoré časti tela môžete na kolážach vidieť a na čo sa tieto časti tela
používajú. Deti môžu znova vysvetliť, ako robili fotografie, čomu venovali
osobitnú pozornosť a čo sa im páčilo. Je zaujímavé počuť, ako deti pri fotografovaní vnímali určité detaily zo svojho okolia.

Tip:

Upravte fotografickú koláž podľa vlastných

predstáv. Napríklad nechajte deti odfotografovať budovu školy a potom jej jednotlivé časti (strechu, okno,
dvere atď.). Cvičenie funguje aj so stromami a rastlinami. Najprv odfotografujete celý strom a potom jeho
jednotlivé časti (kmeň, vetvy, listy atď.). Vašej fantázii sa medze nekladú.
Týmto spôsobom môžete skombinovať mediálny
vzdelávací cieľ s mnohými témami, na ktorých
s deťmi práve pracujete.

Foto: Paul Kramp
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.

