Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό
Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΤ προγράμματος
Ταινίες μικρού μήκους για μικρά παιδιά A
Προτεινόμενες Ηλικίες: 4+

www.psaroloco.org

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του προγράμματος
Ανάλυση αφίσας
Ζουμ στους χαρακτήρες των ταινιών
Επικεντρωθείτε στην ταινία « Μπέμολ » & «Το Ελάφι και ο Ιππότης»
Φύλο μικρών κινηματογραφικών κριτικών
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Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του
προγράμματος

ΜΠΕΜΟΛ
Κινούμενο σχέδιο Lacroix Oana,
Ελβετία / Διάρκεια 6 λεπτά
Χωρίς διάλογο

TΑ ΜΩΡΑ ΚΑΙ Η ΑΡΚΟΥΔΑ - ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ
Κινούμενο σχέδιο, Marek Skrobecki, Maja
Garmulewicz / Πολωνία
Διάρκεια 4 λεπτά - Χωρίς διάλογο

OΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
Κινούμενο σχέδιο Hui Tan
Ηνωμένες Πολιτείες
Διάρκεια 8 λεπτά - Χωρίς διάλογο

Ένα άφτερο αλλά ταλαντούχο αηδόνι
γοητεύει τους κατοίκους του δάσους
με το τραγούδι του. Μετά από μια
τρομερή καταιγίδα, το αηδόνι
αρρωσταίνει και χάνει τη φωνή του.
Γούνινοι φίλοι ενώνονται για να
βοηθήσουν το αηδόνι να ανακάμψει.

Δύο παιδιά (αδερφός και αδερφή) και ο φίλος
τους το αρκουδάκι μεταφέρουν τους θεατές σε
έναν φανταστικό κόσμο χρωμάτων και
σχημάτων. Τα παιδιά εξερευνούν πώς η κίνηση
του ήλιου αλλάζει την μέρα και την νύχτα. Ο
Trafik φοβάται το σκοτάδι και προσπαθεί να
κρατήσει τη μέρα..

Αυτή είναι μια υπέροχη ταινία που
αντιμετωπίζει το πολιτιστικό σκηνικό
του κινεζικού ταμπού που απαγορεύει
το διάλογο για τη φτώχεια ή την
οικονομική επιθυμία, δύο παιδιά
ανακαλύπτουν έναν τρόπο να δώσουν
ένα δώρο για την Ημέρα της Μητέρας
πέρα από την αξία των χρημάτων
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ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΤΗΣ
Κινούμενο σχέδιο Βιβή Μαρκάτου
Ελλάδα / Διάρκεια 30 λεπτά
Ο Κολ, ένας νεαρός αγρότης, ονειρεύεται να
γίνει ιππότης! Στο ταξίδι του θα επισκεφθεί
ένα μεγάλο κάστρο, θα εξερευνήσει ένα
μυστηριώδες δάσος και θα συναντήσει ένα
πολύχρωμο καστ χαρακτήρων. Θα έχει ο Κολ
το θάρρος να αντιμετωπίσει τους φόβους
του και να αποδείξει ότι έχει ό,τι χρειάζεται
για να γίνει ιππότης;

Περιγράψτε και αναλύστε τις αφίσες
• Παρακολουθώ και περιγράφω την αφίσα.
Πόσοι χαρακτήρες υπάρχουν;
Πως ΜΟΙΑΖΟΥΝ?
Πού είναι?
Ποια είναι τα χρώματα;
Τι συνδέσεις πιστεύετε ότι υπάρχουν μεταξύ των χαρακτήρων ;

• Δίνω τη γνώμη μου.
• Με βάση τον τίτλο και την αφίσα, τι πιστεύετε ότι θα είναι; Τι θα συμβεί;
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Βρείτε τα σχετικά δίδυμα !!
Μπορείτε να συνδέσετε κάθε χαρακτήρα με το αντίστοιχο δίδυμο;

ΜΠΕΜΟΛ
Το αηδόνι έχει χάσει τα φτερά του. Φανταστείτε, σχεδιάστε ή κολλήστε στοιχεία
για να μην κρυώσει.
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ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΤΗΣ
Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δώστε τα
δικά σας χρώματα στην ταινία
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Κριτικός ταινιών
Γίνετε πραγματικός κριτικός εκφράζοντας τη γνώμη σας για τις μικρού μήκους ταινίες που έχετε δει!!
Στόχος: Βάλτε τον μαθητή σε θέση ειδικού θεατή. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε ομάδες. Μετά την προβολή αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις ταινίες
μικρού μήκους. Eκφράστε τα συναισθήματά σας (μου άρεσαν οι χαρακτήρες, δεν μου άρεσε η ιστορία, ήταν όμορφη.. ) και γράψτε τι είδες, άκουσες και τo θέμα/ηθικό
δίδαγμα είχαν οι ιστορίες.
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ

ΤΙ ΑΚΟΥΩ
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ΤΙ ΜΟΥ ΛΕNE
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Για περισσότερα δωρεάν σχέδια μαθήματος
επισκεφτείτε το www.psaroloco.org
Psaroloco Εκπαίδευση
ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η κινούμενη εικόνα stop - motion μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να διδάξει μια ποικιλία
στοιχειωδών εννοιών: Οι μαθητές μπορούν να
εκφράσουν οπτικά ιδέες μέσω ψηφιακής αφήγησης
- να μάθουν για την ιστορία μέσω της
αναπαράστασης - να απεικονίσουν τις
επιστημονικές διαδικασίες και τους κύκλους ζωής να οραματιστούν και να εξηγήσουν τα μαθηματικά
ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
www.el.psaroloco.org/animation
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