økt

Aktivisering
barna skal:

Konkretisering
de voksne skal:

Rammefaktorer

Første økt





samtale med barna om farger ved å vise
hvordan man blander primærfargene
for å få til sekundærfarger
gå gjennom prosessen barna skal være
med på
vise bilder fra kunsten på powerpoint






PP om kroppen vår
Leire
kavaletter
redskaper

Snakk om hvordan kroppen kan
uttrykke ulike følelser
Være støttene i barnas lek med kropp,
stilling og fotografering




Kamera 3stk
Stativ 3stk

Legge til rette for kunstmøte.
stimulere barna til samtale om verkene
som barna ser på museet




Kunstmuseum
Fotoapparat 3 stk




lytter til gjennomgang av og samtale om
den prosessen de skal være med på
Se på film om hvordan bildet med kua ble
til
Jobbe med leireskulptur av kroppen




Andre økt




Fotoseanse hvor vi tar bilder av hverandres
kropper
Barna skal stå i forskjellige stillinger og ta
bilder av hverandre







Tredje økt





På kunstmuseum å se på Indisk kunst.
Samtale om enkelte verk som barna ser
Ta bilder av verkene

Fjerde økt



Dreiebok barna komponerer og velger ut
rekkefølgen i fortellingen sin
Bilder tatt på kunstmuseum velges ut og
legges i rekkefølge i plastmapper limt fast
til en lineær dreiebok
Bildene de har tatt av seg selv klippes ut og
limes på bakgrunnen
Fortellingen som diktes skrives ned og
legges i mappen til tilhørende bilde



Stimulere barnas Tekstskaping ved å
forsøke å få dem til å strukturere
fortellingen sin.




Dreiebok
Fotoene skrevet ut

Digital redigering elementene som skal
være med i fortellingen plasseres på
bakgrunnene de skal operere på, dette



Hjelpe barna med å klippe ut og
plassere figurene som skal danne
bildene i fotofortellingen





Fortellerteppe
Dreiebøker til alle gruppene
Papir til å tegne på






femte økt





gjøres i Paint.net
Alle bildene lagres i både som JPEG og
prosjektfil






Utklipping
Skalering
Retningsplassering
Og komposisjonsmessig plassering av
elementer











Fotokamera
Skanner
Fire Laptoper med Paint.net
Fire minnepenner med mapper som
bildene legges på
Ledning til å laste bildene over på PCen
Tape
Kniver
Bokpapp
Skjereplater





Filene som skal legges inn i fotostory
Sangen som barna vil ha med
Teksten som barna har skapt






Projektor
Storskjerm
Høytalere
Minepenner med de digitale
fortellingene
Cd med fortellingene



Sjette økt

Syvende økt








Digital redigering i fotostory
Legge inn de ferdige bildene i fotostory og
legge på lyd, innlesing av teksten
Legge på musikken



Visning av filmene for foreldrene






Bistå barna med å legge inn oppslagene
i fotostory
Bidra og hjelpe dem å lese inn teksten
Og finne musikk som skal være med på
å skape stemning
Hjelpe barna å vise de digitale
fortellingene på storskjerm



