
Psaroloco Παιδικό και 
Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΤ προγράμματος

Ταινίες μικρού μήκους για μικρά παιδιά I Β μέρος

Προτεινόμενες Ηλικίες: 4-6 ετών



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του προγράμματος

Ανάλυση αφίσας

Ζουμ στους χαρακτήρες των ταινιών

Επικεντρωθείτε στη ταινία «Η Luce και o Rock»

Φύλο μικρών κινηματογραφικών κριτικών



Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος

JULES & JULIETTE
Κινούμενο σχέδιο της Chantal Peten
Βέλγιο ι Διάρκεια 7 λεπτά Ι Χωρίς
διάλογο

Είναι μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, οι
Jules & Juliette πηγαίνουν στην παραλία. 
Κουβαλούν στο κεφάλι τους τη λέμβο με
την οποία σκοπεύουν να πλεύσουν. 
Είναι ήδη μια μεγάλη συμφωνία!! 
Φυσικά, ο Jules είναι αδέξιος. Η παραλία 
είναι έρημη. Είναι μια λαμπερή μέρα για 
τους δύο φίλους, γεμάτη γέλιο και 
συνεννόηση.

KEΝΥΑ'S SYMPHONY
Κινούμενο σχέδιο του Carlos Douglas Jr
Ηνωμένες Πολιτείες Ι Διάρκεια 5 λεπτά Ι
Χωρίς διάλογο

Η Κένυα είναι ένα τολμηρό πεντάχρονο
κορίτσι που σύρεται απρόθυμα σε μια 
μουσική παράσταση από τη μητέρα της. 
Μέσα από τη δύναμη της ορχήστρας, το
πάθος της νεαρής κοπέλας για τη
μουσική ανθίζει.

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΟΣ
Κινούμενο σχέδιο του Eliza Płocieniak-
Alvarez
Γερμανία Ι Διάρκεια 6 λεπτά Ι
Μεταγλωτισμένο

Το γοητευτικό συναίσθημα «Φόβος» 
που ζει στο κεφάλι σου θέλει να 
δώσει συνέντευξη. Ίσως γίνετε φίλοι!!
Ή μήπως υπάρχει λόγος να φοβάσαι ότι

φοβάσαι;



Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους 
του προγράμματος

Η LUCE ΚΑΙ Ο ROCK
Κινούμενο σχέδιο των Britt Raes Ι Βέλγιο Ι
Διάρκεια 13 λεπτά Ι Χωρίς διάλογο

Η Luce ζει μια ευτυχισμένη ζωή σε ένα ήσυχο μικρό
χωριό, μαζί με τη μαμά και τους χωριανούς. Κάθε μέρα 
είναι η ίδια και αυτό αρέσει σε όλους. Το μόνο πράγμα 
που φοβίζει τη Luce είναι το σκοτάδι – αλλά ευτυχώς τα 
μικρά φωτιστικά της μπαστούνια την κρατούν ασφαλή!! 
Μια μέρα το "Rock" ένα γιγάντιο πλάσμα του βράχου
αναστατώνει την ήρεμη ζωή στο χωριό. Η Luce είναι 
αποφασισμένη να πάρει το πλάσμα του βράχου πίσω στο
σπίτι του. Αλλά το Rock μπορεί να έχει περισσότερα 
κοινά με τη Luce από όσα πίστευε αρχικά…

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΛΕΜΙΝΓΚ
Κινούμενο σχέδιο του Cédric Lachenaud Ι 
Γαλλία Ι Διάρκεια 7 λεπτά Ι Χωρίς διάλογο

Tα Lemmings δημιουργούν ένα θέατρο σκιών όπου
αντιμετωπίζουν μια αρκούδα πάνω από ένα βάζο
με νόστιμο άλειμμα σοκολάτας. Τα Lemmings στο
κοινό είναι εξαιρετικά ενθουσιώδεις, αλλά ο Grizzy
είναι εξοργισμένος με τη μεταχείριση που
επιβλήθηκε στην αρκούδα. Αποφασίζει να επέμβει
και εξοπλίζει τη χάρτινη αρκούδα με πανοπλία και 
σπαθί!! Τα Lemmings ανταποκρίνονται με
ομοιώματα νίντζα του εαυτού τους και επιτίθενται 
για να ανακτήσουν το πολυπόθητο βάζο.

ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ
Κινούμενο σχέδιο της Anne-Sophie 
Gousset, Clément Céard I Γαλλία Ι 
Διάρκεια 7 λεπτά Ι Χωρίς διάλογο

Το να είστε αδερφές σημαίνει να 
μοιράζεσαι έναν ιδιαίτερο δεσμό και να 
γελάτε μαζί. Το να είσαι αδερφή
σημαίνει να σε ωθεί η αγάπη. Αλλά
αυτές οι συγκεκριμένες αδερφές
μοιράζονται ένα επιπλέον κάτι λίγο
διαφορετικό, και αυτό είναι απολύτως
εντάξει..



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;







ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Βασισμένο στο πρώτο σχέδιο του Luce and the Rock, οι δημιουργοί της ταινίας εργάστηκαν στα σχέδια των χαρακτήρων, κάνοντας 
πολλή έρευνα πριν καταλήξουν στην τελική τους εμφάνιση και χτίσουν τον κόσμο τους.

Εμπνευσμένοι από παραμύθια φαντάστηκαν τους χωρικούς, το νησί όπου ζουν, τα βουνά που το περιβάλλουν, τα σπίτια του χωριού της Luce.
Για να βρούν τα σχήματα, τα χρώματα και την ατμόσφαιρα που θα έκαναν τη Luce and the Rock μέρος ενός μοναδικού κόσμου,

η ομάδα της ταινίας έκανε πολλές δοκιμές!!

Όπως φαίνεται παρακάτω, η αρχιτεκτονική των σπιτιών έχει αλλάξει πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Μόλις δημιουργηθούν οι χαρακτήρες, ήρθε η ώρα να τους ζωντανέψουμε.
Για να το κάνει αυτό, η ομάδα πρέπει να φανταστεί και να ζωγραφίσει όλες τις αντιδράσεις και τις εκφράσεις τους !! Μαλλιά που στέκονται στο κεφάλι 
της Luce όταν είναι θυμωμένη, μεγάλα στρογγυλά μάτια για να δείξουν την έκπληξη του Rock...

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τους χαρακτήρες πιο ζωντανούς και μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς νιώθουν.





Σε ποιον ανήκουν αυτά τα σπίτια;
Παρατηρήστε το σχήμα των χαρακτήρων από τo «Η Luce και o Rock» και συνδέστε τους με τη σωστή κατοικία.



Μονοπάτια
Βοηθήστε τη Luce να φτάσει στο φίλο της τον βράχο.



Η LUCE ΚΑΙ 
Ο ROCK

Αφήστε τη 
φαντασία σας 
ελεύθερη και 
δώστε τα δικά 
σας χρώματα 
στην ταινία



ΧΡΩΜΑ
Η επιλογή των χρωμάτων είναι πολύ σημαντική κατά τη δημιουργία μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων. Κάθε χρώμα επιλέγεται με μεγάλη προσοχή,
σχηματίζοντας μια μοναδική παλέτα για να δημιουργηθεί μια τέλεια ισορροπία στην οθόνη!
Στο Luce and the Rock, το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μπλε επικρατεί τη νύχτα .



Παρατηρήστε την εξέλιξη του σκηνικού της ταινίας «Η Luce and the Rock». Τι παρατηρείτε;

Εκτυπώστε τη σελίδα χρωματισμού στην επόμενη σελίδα και δώστε με τη σειρά σας τα δικά σας χρώματα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, μπογιές...





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 ΤΙ ΜΟΥ ΛΕNE

www.psaroloco.org



Για περισσότερα δωρεάν σχέδια μαθήματος επισκεφτείτε το 
PsarolocoEdu 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

www.psaroloco.org

http://www.psaroloco.org
https://el.psaroloco.org/education-psaroloco-media-literacy
https://el.psaroloco.org/animation
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