Wtorek 13.04.2021
Koliberki wczoraj poznaliśmy trudne słowo „drama” 😊 Czy pamiętacie co to słowo
oznacza? Dramę możemy trochę porównać do gry aktorskiej. Tematyką dzisiejszych
zajęć będzie kino 😊

1. Porozmawiajmy o kinie.
Koliberki:
 Co to jest kino?
 Po co idziemy do kina?
 Co jest potrzebne nam, żebyśmy mogli wejść do kina?
 Jak nazywa się miejsce, w którym możemy kupić bilet do kina?
 Jak nazywa się urządzenie na którym możemy obejrzeć bajkę w kinie?
 Kto z Was był w kinie?
 Jak zapamiętaliście to miejsce? Co znajduje się w kinie?
 Jak należy zachowywać się w kinie?
 Jaka jest Wasza ulubiona bajka?

Kochani pamiętajcie, że w kinie, inaczej niż w teatrze, nie klaszczemy na koniec
seansu.

2. „Do kina” – opowieść ruchowa.
Koliberki zapraszamy Was na wyprawę do kina.
 Idziemy do kina – maszerujcie w kole
 Przechodzimy przez przejście dla pieszych – zatrzymujemy się,
podnosimy rękę w górę. Kochani pamiętacie którą? Tak, zgadza się
podnosimy prawą rękę.
Jesteśmy już w kinie.






Musimy kupić bilet, ustawiamy się więc w kolejce do kasy po bilet –
ustawiamy się w linii, podajemy „pieniądze”, kiwamy głową na znak
podziękowania.
Kupujemy przekąski – ustawiamy się ponownie w linii, masujemy
brzuch.
Idziemy do sali kinowej, jesteśmy już coraz bliżej, po cichu
wchodzimy do sali – skradamy się na paluszkach.
Szukamy swojego miejsca – rozglądamy się na boki.



Znaleźliśmy nasze miejsce – siadamy w siadzie skrzyżnym,
prostujemy plecy.

3. Zaczynamy seans. Na pewno jesteście ciekawi jaki? 😊 Najpierw zagadka 😊
Jak ma na imię znany biały piesek w beżowe łaty? 😊 Zgadza się, to Reksio
😊
Koliberki obejrzyjcie bajkę pt. „Reksio aktor”.
https://www.youtube.com/watch?v=Wt9AptvgwDg

Koliberki:






Co robił opiekun Reksia w bajce?
Jak myślicie jaki miał zawód opiekun Reksia?
Co robi aktor?
Co zrobił Reksio po obserwowaniu jak jego opiekun uczy się roli?
Co stało się po udanym zagraniu przez Reksia roli jego opiekuna?

Kochani Reksio jest bajką rysunkową animowaną, czyli taką, w której sceny bajki
krok po kroku rysowane są na kartce papieru, animacja sprawia, że np. Reksio i inni
bohaterowie bajki, pomimo, że są postaciami narysowanymi na papierze poruszają
się. W jaki sposób powstaje bajka rysunkowa animowana? Tego dowiemy się z filmu
edukacyjnego „Jak powstaje film rysunkowy?”
4. Film edukacyjny „Jak powstaje film rysunkowy?”
https://www.youtube.com/watch?v=ifmOtDWIchs
Koliberki wiemy już jak powstaje film rysunkowy, ale bajka animowana to również
dźwięki, jak powstaje dźwięk w filmie rysunkowym dowiemy się z filmu edukacyjnego
„Jak powstaje dźwięk”.
5. Film edukacyjny „Jak powstaje film rysunkowy? Dźwięk”.
https://www.youtube.com/watch?v=OqIOe6b-4RI
6. Kochani, spróbujcie z pomocą rodziców wykonać prostą animację. Pomoże
Wam w tym poniższy film „Praca plastyczna – prosta animacja”. Poproście
rodziców o nagranie swoich animacji. Swoimi animacjami możecie pochwalić
się na naszym facebookowym profilu.
https://www.youtube.com/watch?v=Xgi7aKNGY28

