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Cesta na kurikulum:
PREDMET
Informatika
Výtvarná výchova

ROČNÍK
5. – 9. ročník ZŠ

5. – 7. ročník ZŠ

TEMATICKÝ CELOK
•
•
•
•
•
•

Biológia

5. – 9. ročník ZŠ

•
•
•

Slovenský jazyk
Multimediálny krúžok

5. – 9. ročník ZŠ
5. – 9. ročník ZŠ

•
•
•

Informačná spoločnosť
Princípy fungovania IKT
Multimediálna výchova
Základné prvky výtvarného
vyjadrovania
Možnosti zobrazovania
videného sveta
Životné prostredie
organizmov a človeka
Podmienky života a vzťahy
organizmov
Environmentálna výchova
Vlastná tvorba jazykových
prejavov
Práca s informáciami
Multimediálna výchova
Environmentálna výchova

Minutáž: aspoň 5 vyučovacích hodín
Potrebujem: papier, farby, plastelínu, web kameru, PC, mikrofón, program Revolution Sight
and Sound (dostala každá základná škola z projektu Infovek)
Provokačná myšlienka: Deti milujú animované rozprávky. Čo tak vytvoriť si vlastnú?
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Krok po kroku:
1. Spýtate sa detí, ako by dokázali prezentovať ostatným deťom dôležitosť ochrany prírody,
čo robia a majú deti radi.
2. V moderovanej diskusii sa dostanete k záveru, že deti radi pozerajú rozprávky.
3. Rozdeľte deti do skupín a poverte ich úlohou vytvoriť myšlienku a scenár svojej
rozprávky s ekologickou tematikou.
4. So skupinami vytvorte scénu (namaľovaný papier), postavičky, kulisy z plastelíny, alebo
papiera.
5. Pripravte zapojenie počítača, web kamery na fotenie jednotlivých okienok animácie.
6. Vytvorte animáciu príbehu.
7. Môžete do filmu vložiť aj počítačové animácie napr. z programu Logomotion.
8. Vložte názov filmu a záverečné titulky
9. Film ozvučte vhodnou pesničkou nahratou cez mikrofón, alebo básničkou vytvorenou
žiakmi.
10. Vytvorte vo vhodnom formáte záverečný film.
11. Zverejnite film na vhodnom médiu a prezentujte pred ostatnými.

Fotodokumentácia:
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Filmy sú zverejnené na: http://zslsmo.edupage.org/text/?text=text/text13&subpage=3&

