30.

A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK

Évfolyam

Kerettantervi
kapcsolódás

8. évfolyam

A média kifejezőeszközei (1) – Történet és
elbeszélés a mozgóképen

Ajánlott időráfordítás

45 perc

Szövegművelet problématerület

Szövegtranszformáció (tömörítés, kifejtés, tudományos
szövegből bulvár, hírből történet stb.)
Szkippelő, szkennelő olvasás alapján a szöveg tartalmára
és a struktúrára történő következtetés. A szöveg
egészének vizsgálata: bekezdések, altémák
Szöveg információinak (adatainak), kigyűjtése és
csoportosítása (rangsorolása: lényeges-lényegtelen)
Kódváltás (Képről, ábráról szövegírás. Szöveg alapján
ábrakészítés)
A szöveg rejtett tartalma

Cím

Forgatókönyvírás
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Módszertani javaslat a tanároknak

A feladat segítségével játékos formában ismerkedhetnek meg a gyerekek a
filmkészítés induló lépéseivel. Megtanulhatják elkülöníteni a filmes látvány és a
filmbeli narráció elemeit, ugyanakkor ráirányíthatjuk a figyelmüket arra is,
ahogy ez a két elem a mozgóképen egymást támogatja.
A narráció mondatai önmagukban is felhasználhatóak szöveget sorrendező
feladatként. A narráció szövegelemeinek a képi sík megfelelő elemeivel való
megfeleltetése fejlesztheti az elvont gondolkodást, művészi látásmódot. A
szövegben vastaggal szedett szavak segíthetnek abban, hogy ez a párosítás
könnyebben megtörténhessen (pl. az „esős” szóról könnyen asszociálhat a diák
a pocsolyákra, azaz a film nyitó képére).
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Megoldások

1. sorrendező feladat megoldása:
Sorszám
4.
2.
5.
8.
7.
1.

A TÖRTÉNET ELEMEI
A botot a kerítés lécein húzza végig a gyerek, nagy zajt
csapva vele.
Mikor a kerítés kapujához ér, meglátja a „Harapós kutya!”
feliratot.
A zajra előrohan a kutya, és ugatni kezd a játékos hergelésre.
A félkész kerítés utolsó léce mögül kilép a kutya, mire a gyerek
megdermed az ijedtségtől.
Most már bot nélkül megy tovább a kislány, mikor hirtelen a
kerítés végéhez ér, és megtorpan. Csak most látja, hogy a
kerítés építését még nem fejezték be!
A történet kezdetén egy iskolatáskás kislány lépdel az utcán a
sárban, éppen egy kerítés mellett megy el.

6.

Mikor a kislány megunja a játékot, a botot átdobja a kerítésen.

3.

A felirat előtt lehajol, és a földről felvesz egy botot.

9.

A kutya közelebb megy az ijedt gyerekhez, és csóválni kezdi
a farkát. A szájában ott van a bot: visszahozta!
HAPPY END
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