Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό
Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΤ προγράμματος
Ταινίες μικρού μήκους – Μικρές περιπέτειες Β
Προτεινόμενες Ηλικίες: 7+

www.psaroloco.org

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του προγράμματος
Ανάλυση αφίσας
Ζουμ στους χαρακτήρες των ταινιών
Επικεντρωθείτε στην ταινία « … »
Φύλο μικρών κινηματογραφικών κριτικών
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Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του
προγράμματος

O ΠΙΘΗΚΟΣ ΝΤΟΜΙΝΟ
Κινούμενο σχέδιο του Ulf Grenzer
Γερμανία Ι Διάρκεια 4 λεπτά 

ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ
Κινούμενο σχέδιο της Βίβιαν Παπαγεωργίου
Ελλάδα Ι Διάρκεια 9 λεπτά Ι Χωρίς διάλογο

Η ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Κινούμενο σχέδιο του Jack Shih I
Tαιβάν Ι Διάρκεια 4 λεπτά

Ένας πίθηκος αναπολεί τη ζωή του στη
ζούγκλα. Στο ζωολογικό κήπο συναντά
έναν διευθυντή και την κόρη του, που
είναι μεγάλη λάτρης των ζώων. Μια
αλυσίδα γεγονότων αλλάζει τη ζωή του
στο κλουβί για πάντα.

Μια ατίθαση βαλίτσα θέλει να είναι ελεύθερη
στο αεροδρόμιο.

 Ο Nee-Gu Lo πήρε το θάρρος να
υπογράψει για την συμμετοχή του
παχουλού πατέρα του στον
διαγωνισμό bodybuilder, αν και ο
πατέρας του δεν κατάφερε να χτίσει τη
ζώνη του Απόλλωνα μετά από μια
προκλητική σειρά προπονήσεων,
συγκινήθηκε από την υποστήριξη του
μικρού αγοριού του. Ο κ. κατάφερε και
αντέστρεψε το αποτέλεσμα με μια
εγκάρδια ομιλία .
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ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ Κινούμενο σχέδιο της Isabelle
Favez Ελβετία Ι Διάρκεια 26' λεπτά
Το φθινόπωρο φτάνει στο τέλος του και ο
Τζουζέπε και η οικογένεια του σκαντζόχοιρου
ετοιμάζονται να πέσουν σε χειμερία νάρκη.
Ωστόσο, για τα κουνέλια Ayana και Toto, που
είναι οι πιο στενοί του φίλοι, ο χειμώνας είναι
η καλύτερη εποχή του χρόνου! Υπάρχουν
τόσα πολλά να κάνουν όπως να παίξουν στο
χιόνι, να κάνουν έλκηθρο και πατινάζ στην
παγωμένη λίμνη. O Τζουζέπε αποφασίζει να
μην κοιμηθεί φέτος - οι τρεις τους πηγαίνουν
σε μια αναζήτηση για να βρουν χιόνι!

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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Χαρακτήρες
Αφού κόψετε τις παρακάτω μικρογραφίες, αναποδογυρίστε τις ανακατέψτε τις και μετά βρείτε τα ζευγάρια
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Χαρακτήρες
Συνδέστε κάθε σχέδιο με την εικόνα του αντίστοιχου ζώου.
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Η ιστορία
Θα προσπαθήσουμε να αριθμήσουμε τις ακόλουθες εικόνες από την ταινία “ Τζουζέπε“ στη σωστή σειρά.
Προσπαθήστε να τις οργανώσετε σύμφωνα με τα στάδια της αφηγηματικής δομής.
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Xειμερία νάρκη
Ο χειμώνας είναι η εποχή του χρόνου που κάνει πολύ
κρύο. Ορισμένα ζώα για να προστατευτούν από το
κρύο και επειδή δυσκολεύονται να βρουν τροφή τον
χειμώνα πέφτουν σε βαθύ ύπνο που λέγεται χειμερία
νάρκη.
Ο σκαντζόχοιρος αναζητά το καλύτερο μέρος για
φτιάξει τη φωλιά του για να πέσει σε χειμερία νάρκη.
Συνήθως είναι κάτω από φυσικούς φράχτες, σε ρίζες
από δέντρα, σε παλιές φωλιές κουνελιών ακόμα και
μέσα σε αποθήκες. Εκεί βάζει φύλλα για να σκεπαστεί
και να περάσει τον χειμώνα.
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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

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 https://el psaroloco.org/animation
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Να οικοδομήσουμε μια ιστορία και να μπορέσουμε να αναπαράγουμε αυτό το μοτίβο
ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ https://el.psaroloco.org/structure-narrative
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