Nauka zdalna dla dzieci 4-letnich 06.04.2021
Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat
Temat dnia: W świecie filmu
1. Co to jest film animowany?” – rozmowa kierowana.
Rodzic porządkuje wiadomości dziecka na temat filmu animowanego.
Film animowany to seria obrazów nieruchomych, które nam, widzom, wydają się ruchome. To
złudzenie ruchu powstaje podczas odpowiednio szybkiego wyświetlania zmieniających się
obrazów. Taki pojedynczy obraz to klatka filmowa. Jedna sekunda filmu to zazwyczaj 24 klatki
filmowe. Za postacie z filmu mówią aktorzy, a efekty dźwiękowe nagrywa akustyk.
Potrzebne materiały: obrazek przedstawiający klatkę filmową i ciąg klatek (załącznik)
2. „Filemon i Bonifacy” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat, oglądanie
odcinka filmu animowanego opowiadającego o przygodach tytułowych bohaterów.
Filemon i Bonifacy
Urszula Machcińska

Tu są uszka, tam ogonek.
Proszę: oto Filemonek.
Prawie cały jak śnieg biały.
Taki śliczny kotek mały.
Dzieci lubią tego kotka.
Chce go głaskać, kto go spotka.
Jest tam jeszcze Bonifacy.
Czuje się jak w kociej pracy.
Filemona wciąż pilnuje,
Bo ten cały czas figluje.

Bonifacy ma futerko
Całe lśniące jak lusterko.
Lubi mięsko, ciepłe mleczko,
Kocią karmę i jajeczko.
Odwiedź kiedyś koty oba.
Każdy z nich Ci łapkę poda.
Chyba, że będą zmęczone.
Może miały trudny dzionek?

Pytania do wiersza:
 Jak nazywają się bohaterowie wiersza?
 Jak wygląda Filemon?
 Jak wygląda Bonifacy?
 Co robią koty z wiersza?
 Co lubi jeść Bonifacy?
„Przygody kota Filemona - Kwiecień plecień”:
https://www.youtube.com/watch?v=MbJe_OyTsLA

Po obejrzeniu filmu Rodzic pyta dziecko, czy rozpoznało bohaterów z bajki, i prosi o
opowiedzenie ich przygód.
3. „Jak powstaje film animowany?” – zabawa dydaktyczna.
Rodzic przedstawia dziecku schematyczny rysunek kota bez ogona (10 obrazków A5).
Zadaniem dziecka jest dorysowanie ogona w różnych, stopniowo zmieniających się pozycjach.
Następnie Rodzic szybko zmienia kolejne kartki, dzięki temu dziecko będzie miało wrażenie,
że kot jest statyczny, a ogon się porusza.
4. „Tworzymy swój film” – zabawa kreatywna.
Rodzic proponuje dziecku i reszcie domowników nakręcenie filmu przedstawiającego typowy
dzień w domu. Rodzic jest reżyserem i kamerzystą. Po nakręceniu filmu dziecko zaprasza
wszystkich na seans filmowy. Dziecko może przygotować bilety wstępu.

Załącznik do zadania nr 1.
Źródło grafik:
http://edukacjafilmowa.pl/elementarzmlodego-kinomana/

