
Příběh na cestách

Cíle projektu:
• vymyslet a vyprávět společně s partnerským zařízením příběh
• seznámit děti s různými médii pro vyprávění a zprostředkování příběhu 
• společně příběh prezentovat – mediálně nebo v rámci návštěvy sousední země 

Materiál: 
• pastelky, papír a další materiál
• média podle domluvy se zařízením, aplikace a programy pro mediální zprostředkování         
   jednotlivých částí příběhu 

Realizace:

Modul 1

Modul 2

Modul 3–6

Modul 7

Modul 8

• příprava v zařízení
• domluva s vedením a pedagogy
• zpětná vazba a domluva na časové realizaci mezi oběma               
   partnerskými zařízeními 
• představení projektu a první seznámení dětí pomocí krátké                 
   jazykové animace 

• děti představí své oblíbené postavy z knih, filmů, pohádek apod.
• společně vyberou postavu A nebo vytvoří postavu novou; znázorní         
   postavu tak, že ji nakreslí, vytvoří koláž, vyrobí ji (jméno, vzhled, vlastnosti)
• hotový produkt pošlou digitální cestou partnerskému zařízení
• tam proběhne paralelní proces: tvorba postavy B a její zprostředkování 
   partnerům

• začátek příběhu s postavami A a B: Kde se setkají? Co uvidí a zažijí? 
• zachycení děje: malování, vyprávění, zpěv, hraní a digitální záznam               
   (fotografie, komiks, film, animace atd.) 
• hotová epizoda se pošle partnerskému zařízení 
• v partnerském zařízení budou děti pokračovat v domýšlení děje příběhu, 
   výsledek pošlou zpět 

• příprava prezentace: Jak výsledky spojíme dohromady? Jak je budeme 
   prezentovat? Společně na jednom místě? Virtuálně?

• společná prezentace celého příběhu v jednom z  partnerských 
   zařízení nebo digitálně v každém zařízení zvlášť, za přítomnosti 
   rodičů, přátel
• reflexe a zpětná vazba

Věk: od 4 let
Počet: max. 20 dětí
Délka: 5–8 modulů
Počet pedagogů: 2 
Partnerské zařízení: 
            ano
  

Alternativa:
V případě potřeby může příběh putovat i častěji. 
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Hlavní myšlenka projektu: 
Na podporu hravé česko-německé komunikace budou dvě partnerská zařízení společně          
vyprávět příběh. Jeho děj bude vznikat postupně v obou zařízeních, za pomoci různých médií. 
Komunikování příběhu (resp. jeho vznikajících částí) bude probíhat digitálně nebo budou nové 
díly příběhu zasílány druhému zařízení poštou. Postup: Jedno zařízení vymyslí část příběhu,       
na nějž druhé naváže, vymyslí další část příběhu a pošle jej zpět. Tímto způsobem vznikne 
originální příběh na cestách, který může mít různý rozsah. Každá část příběhu může být ztvárně-
na odlišnými médii. 

O čem příběh bude? O všem, co děti zajímá! Co A a B společně zažívají, jaké mají koníčky, jaká 
místa v Česku a Německu společně navštívili, co rádi jedí atd. 

Realizace probíhá v obou zařízeních paralelně, moduly 3 až 6 se odehrávají střídavě                    
v partnerských zařízeních.

Tipy: 
• Nebrzděte kreativitu dětí ani svoji – čím je práce kreativnější, o to bude zábavnější 
   pro všechny zúčastněné.
• Dbejte na vyváženou kombinaci analogového a digitálního ztvárnění příběhu. Odvažte se 
   vyzkoušet různá nová média. Čím více různých cest k zprostředkování příběhu využijete, tím 
   více se toho děti i vy naučíte. A nezapomeňte: I doručení poštou může být zajímavým zážitkem.  

46 47


