
Věk: 5-8 let
Počet: max. 20 dětí
Délka: 5 modulů
Partnerské zařízení: 
  není podmínkou

Naše poklady
Jednoduchý fotografický projekt

Cíle projektu:
• děti si rozšíří slovní zásobu v jazyce sousední země o pojmy,  
   které jsou jim blízké (hračky, zvířata, předměty)
• naučí se základy fotografování (osvětlení, portrét, perspektivy) 
• varianta: děti si vyzkouší možnosti zpracování fotografií

Materiál: 
• oblíbené předměty dětí
• materiál na plakáty a výtvarnou činnost
• výtvarný materiál, tužky, modelína
• hotové fotografie (vyvolání po modulu 3)
• digitální fotoaparáty
• tablety (přístroj pro 2 až 6 dětí) nebo mobily
• PC/laptop na nahrání fotografií
• dataprojektor
• program na zpracování fotografií (Photoscape), 
   aplikace na úpravu fotografií (např. PicSay)

Příprava:
• písemný souhlas rodičů s pořizováním a zveřejněním fotografií
• zapůjčení techniky: zeptat se rodičů, zda by poskytli fotoaparáty/tablety nebo zda by se do  
   projektu zapojili
• příp. vypůjčit materiál, především techniku
• velikost plakátu přizpůsobit velikosti skupiny

Idea projektu:
Děti si navzájem formou jazykových her a fotografií představí své oblíbené předměty 
a nakreslí si vzájemně portréty. Vytvoří pak společný plakát, na němž budou zachyceny všechny 
děti se svými „poklady“.

Realizace:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

• představení projektu, společné seznámení, jazykově animační hry  
   na téma „Mé poklady/oblíbené předměty/barvy atd.“
• rozdělení do skupin (mohou být podle libosti ponechány nebo se měnit)
• média jsou již částečně k dispozici a děti mohou volně fotografovat 
   (další zpracování, sběr fotografií, dobré záběry příště ještě jednou ukázat)
• domácí úkol: napříště přinést svůj oblíbený předmět, příp. média 

• práce s oblíbeným předmětem/plyšákem
• nejprve jazykové animace s donesenými předměty dětí
• promítání některých fotografií z modulu 1, při tom krátce vysvětlit základy
   fotografování pomocí interaktivních otázek (perspektiva, světlo, 
   vzdálenost fotoaparátu od objektu)
• cvičení: Děti si nafotí své vlastní předměty. Projektorem se promítnou
   dobré fotografie a příp. se proberou návrhy na zlepšení.

• hravé opakování slovíček
• portrétová fotografie
• úvod s dobrými a méně dobrými příklady (ukázat, ideálně promítnout)
• děti se navzájem ve skupinách vyfotí se svým oblíbeným předmětem
   (podle věku a velikosti skupiny velmi strukturovaně na jednom místě 
   nebo na libovolných místech).
• případně doplnit do fotografií – podle schopností a časových 
   možností – slova (názvy předmětů v druhém jazyce) nebo malé symboly, 
   s pomocí programu na zpracování fotografií
• další zpracování: fotografie nahrát, vytřídit a do příště vyvolat resp. vytisknout

• společná tvorba plakátů – materiály dle roční doby, podpisy, otisky prstů,   
   pozdravy, nadpisy apod. (myslet na dostatek místa pro všechny fotografie)
• opakování slovíček formou her

• případně: návštěva partnerského zařízení a předání plakátu jako daru  
   (v tom případě je možné vytvořit plakáty dva)
• ideálně: partnerské zařízení pracovalo paralelně na stejném projektu

Tipy:
• Najděte správnou míru mezi tím „nechat děti tvořit“ a dát 
   jim tipy na dobré fotografie.
• Dbejte na to, aby všechny děti přišly na řadu a aby úkoly 
   byly zadávány jasně.
• Myslete na to, že dobré fotografie potřebují svůj čas.
• Projekt je možné ještě rozšířit o další moduly, pro sběr  
   fotografického materiálu se můžete s dětmi vydat 
   do sousední země.

Alternativa:
• Celý projekt lze završit uspořádáním vernisáže výstavy – děti v roli organizátorů – výzdoba,  
   pohoštění (např. výroba jednohubek, ovocné a bylinkové štávy), výroba pozvánek.
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