Δάσος/Στον Κήπο –
04 Στο
μυθοπλασία
Αφήστε τα παιδιά να εξερευνήσουν το δάσος ή τον κήπο

Ηλικία:

3-6 ετών

με μια φωτογραφική μηχανή. Ποιος ήταν σε αυτά τα

Ομάδα:

Όλοι σε μία
ομάδα ή σε
μικρές ομάδες

μονοπάτια λίγο πριν από τα παιδιά; Ποιο ζώο ζει εδώ;
Στην εργασία «Στο Δάσος/Στον Κήπο» τα παιδιά εργάζονται με μια
φωτογραφική μηχανή. Σε μικρές ομάδες ανακαλύπτουν το δάσος ή τον
κήπο, επιλέγουν φυτά, μικρά ζώα και μέρη ως μοτίβα και τα
φωτογραφίζουν ανεξάρτητα.
Πίσω στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά επιλέγουν το καλύτερο πλάνο τους και
δημιουργούν τη δική τους ιστορία από αυτό.
Η εξερεύνηση της φύσης είναι πολύ κατάλληλη για να συνδυάσει
εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο με την ψηφιακή ζωή. Η εργασία
«Στο Δάσος/Στον Κήπο» πραγματεύεται την ικανότητα των παιδιών να
παρατηρούν και να ανακαλύπτουν και ταυτόχρονα υποκινεί την
φαντασία τους. Η συγκέντρωση των παιδιών ασκείται κατά τη λήψη
φωτογραφιών από το δάσος ή τον κήπο. Στη συνέχεια όταν δημιουργούν
μια ιστορία χρησιμοποιούν την φαντασία τους και αναπτύσσουν
γλωσσικές δεξιότητες.

Βαθμός δυσκολίας:

Χρόνος και προσπάθεια:


Υλικά:
Για την υλοποίηση:
•

•

Προετοιμάστε τα παιδιά για την εργασία «Στο Δάσος/Στον Κήπο» και
συζητήστε μαζί τους τι έχουν κατά νου. Χρειάζεστε υπομονή, ησυχία και
σεβασμό εάν θέλετε να ανακαλύψετε το δάσος μαζί με τα παιδιά.
Μιλήστε τους εκ των προτέρων για μια σεβαστή προσέγγιση στα μικρά
ζώα και τη φύση. Για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν ποια θα είναι η
μελλοντική τους εργασία, μπορείτε να τους δείξετε ένα ή δύο
παραδείγματα: μανιτάρια ή πολύχρωμα φύλλα του φθινοπώρου.

•
•

•

•
•



Υπολογιστής ή φορητός
υπολογιστής
Προβολέας και οθόνη
Εκτυπωτής και
πλαστικοποιητής

Τομέας Εκπαίδευσης:

•

Για να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση της νέας τεχνολογίας των
μέσων, συνιστούμε να διαβάσετε την «Ενότητα 2 - Βασικές γνώσεις νέας
τεχνολογίας των μέσων επικοινωνίας» από το διαδραστικό εγχειρίδιο Kit@.

Τάμπλετ, έξυπνο τηλέφωνο
ή ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή

Για την μεταγενέστερη
επεξεργασία:

Προετοιμασία

Δοκιμάστε τις συσκευές (π.χ. τα τάμπλετ) που θα χρησιμοποιήσετε για
την εργασία «Στο Δάσος/Στον Κήπο» πριν τις χρησιμοποιήσουν τα
παιδιά και δείτε αν όλα λειτουργούν. Εξοικειωθείτε με τον χειρισμό των
συσκευών ώστε να μπορείτε να τον εξηγήσετε στα παιδιά και να
απαντήσετε σε ερωτήσεις. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπετε στα παιδιά να
δοκιμάζουν τις συσκευές εκ των προτέρων.



Μαθηματικά και Φυσικές
Επιστήμες
Γραμματισμός και
Επικοινωνία
Αισθητική πολιτισμική
παιδεία
Παιδεία των μέσων

Εκπαιδευτικοί στόχοι για τα
μέσα:
•

•
•

•

Σχεδιασμός φωτογραφιών
και δημιουργική χρήση των
μέσων
Δοκιμή περικοπών και
προοπτικής
Παιχνιδιάρικη δημιουργική
προσαρμογή του
κοινωνικού χώρου και της
φύσης
Απασχόληση με την
τεχνολογία των μέσων

Δάσος/Στον Κήπο –
04 Στο
μυθοπλασία
Υλοποίηση

Μάθετε περισσότερα:

Κατά την άφιξη στο δάσος/τον κήπο και με τα τάμπλετ στο χέρι, τα
παιδιά ξεκινούν την περιήγησή τους. Όλα τα φυτά, μικρά ζώα, δέντρα,
φύλλα ή μέρη στο δάσος, τα οποία τα παιδιά βρίσκουν ιδιαίτερα
όμορφα ή ενδιαφέροντα, συλλαμβάνονται με την φωτογραφική
μηχανή. Εάν δεν είναι δυνατόν για κάθε παιδί να έχει το δικό του
τάμπλετ, χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες 2-4 παιδιών. Η ομάδα συνεχίζει
τώρα μια αναζήτηση μοτίβου μαζί. Βεβαιωθείτε ότι κάθε παιδί στην
ομάδα μπορεί να τραβήξει τουλάχιστον μία φωτογραφία. Δώστε στα
παιδιά 20-30 λεπτά ώστε να μπορούν να τραβήξουν τις φωτογραφίες
τους σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα.
Όταν επιστρέψετε στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά και εσείς ρίξτε μια ματιά
στις φωτογραφίες. Για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα παιδιά έχουν καλή
θέα των εικόνων και μπορούν να εμφανίζονται σε αρκετά μεγάλο
μέγεθος, χρησιμοποιήστε τον φορητό υπολογιστή, τον υπολογιστή ή
τον προβολέα και την οθόνη. Εξετάστε ποιες εικόνες είναι καλές και
βοηθήστε τα παιδιά να αναγνωρίσουν γιατί άλλες εικόνες είναι
λιγότερο κατάλληλες (ευκρίνεια, περικοπή κ.λπ.). Ως αποτέλεσμα,
κάθε παιδί πρέπει να επιλέξει μία φωτογραφία που βρίσκει πιο όμορφη
ή συναρπαστική. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες μπορούν τώρα να
εκτυπωθούν και τελικά να πλαστικοποιηθούν.
Η πρόκληση για κάθε παιδί είναι να δημιουργήσει μια ιστορία
βασισμένη στην αγαπημένου του εικόνα. Μπορείτε να βοηθήσετε τα
παιδιά κάνοντας τις εξής ερωτήσεις: «Ποιος επισκέφτηκε το φυτό πριν
από εσάς;», «Ποιος ζει σε αυτόν τον σωρό των φύλλων;», «Πού είναι
τώρα η οικογένεια της αλεπούς;», κ.λπ..
Η ιστορία μου για την σφηκοφωλιά
Κάποτε, υπήρχε μια σφηκοφωλιά. Η
βασίλισσα και οι φίλες της ζούσαν εκεί.
Η βασίλισσα γεννούσε αυγά για νέα
μωρά και οι φίλες της την βοηθούσαν
να τα φροντίζει.

Μια μέρα η βασίλισσα άκουσε μια κίσσα
που πετούσε. Η κίσσα προειδοποιούσε
όλους στο δάσος: «Μια μεγάλη
καταιγίδα έρχεται!»
Η βασίλισσα το είπε στις φίλες της και
τότε όλες μαζί πέταξαν μακριά.

Και σήμερα οι φίλοι μου κι εγώ βρήκαμε
την σφηκοφωλιά άδεια.

Κολλήσετε τη φωτογραφία κάθε παιδιού σε ένα χαρτί και μοιράστε τα
για να γράψουν εκεί την ιστορία τους. Οι εργασίες τους μπορούν να
κρεμαστούν στην αίθουσα διδασκαλίας.

•

Ενότητα 6 – Φωτογραφία

Συμβουλή: Είναι επίσης δυνατόν να
ηχογραφήσετε τις ιστορίες των
παιδιών με την βοήθεια του τάμπλετ.
Η ιστορία δεν χρειάζεται να γραφτεί
αμέσως και τα παιδιά μπορούν να
ακούσουν τις εργασίες τους ξανά και
ξανά
όταν
οι
ηχογραφήσεις
αποθηκευτούν σε ένα CD, για
παράδειγμα.
Για
περισσότερες
πληροφορίες, προτείνω την «Ενότητα
8 – Ήχος» από το διαδραστικό

Δάσος/Στον Κήπο –
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Μεταγενέστερη επεξεργασία
Μιλήστε αργότερα στα παιδιά για τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν
στο δάσος ή στον κήπο και κοιτάξτε μαζί τις αφίσες και τις ιστορίες
τους. Τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν ξανά πώς έβγαλαν τις
φωτογραφίες, σε τι έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή και τι απολάμβαναν
περισσότερο. Είναι συναρπαστικό να μάθετε πώς τα παιδιά
αντιλήφθηκαν το περιβάλλον τους ενώ τραβούσαν φωτογραφίες.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τις εποχές για
να ανακαλύψετε τη φύση ξανά και ξανά. Τι
είναι διαφορετικό το φθινόπωρο; Πού είναι
το μανιτάρι την άνοιξη; Υπάρχει ακόμα η
σπηλιά της αλεπούς; Οι φωτογραφίες που
έχουν ήδη τραβήξει τα παιδιά μπορούν να
συμπληρωθούν με νέες. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται
ένας
ετήσιος
κύκλος
φωτογραφιών.
Ταυτόχρονα,
ο
γραμματισμός στα μέσα ασκείται ξανά και
ξανά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δικαιώματα φωτογραφιών:
Pixabay /Zuzana Lynch

