EDUKACJA POLONISTYCZNA

Film zrealizowany na podstawie kolędy ze zbioru „Pastorałki i kolędy z melodyjami
czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane
a przez X. M. M. M. zebrane” wydanego w Krakowie w 1843 roku. Historia opowiada
o trzech cudzoziemcach, którzy kierując się drogą wskazywaną przez Gwiazdę,
wyruszyli w drogę do Betlejem.

Powiązanie z podstawą programową
Klasy I-III

EDUKACJA SPOŁECZNA

reż. Anna Błaszczyk (2014), film animowany, 08’12 min.

19

Klasy I-III

EDUKACJA PLASTYCZNA

NIEZBĘDNIK FILMOWY

„TRZEJ KRÓLOWIE”

18

Klasy I-III

Uczeń:
- wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami,
zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym; 2. 3)*
- porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych tekstów
i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów. 2. 4)*

link do filmu: ckf.waw.pl/dla-nauczycieli

Czy wiesz, że…
Film animowany „Trzej królowie” zrealizowany został tzw. techniką kombinowaną.
To połączenie kolażu (komponowanie obrazu z różnych materiałów), malarstwa
oraz animacji wycinankowej.

Słowa kluczowe;
- Boże Narodzenie, święta, tradycja, Trzej Królowie, kolęda, gwiazda, szopka

Proponowane tematy do omówienia na lekcjach
- Zwyczaje Bożego Narodzenia (z zakresu: edukacji polonistycznej, edukacji społecznej)

Uczeń:
- szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych
krajach; 1. 9)*
- wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich. 2. 5)*

Uczeń:
- rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem,
mazakiem. 2. 1)*

- Poważne słowo tradycja (z zakresu: edukacji polonistycznej, edukacji społecznej)
- Jak tworzy się film animowany, a jak robiło się je dawniej? (z zakresu edukacji polonistycznej)

Kompetencje społeczno-emocjonalne:
- dziecko poznaje reguły społeczne;
- dziecko uczy się poprzez obserwację odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych;
- dziecko nabywa i doskonali umiejętności ujmowania rzeczywistości z różnych perspektyw.

Propozycja zadania dla uczniów
Obracanka z ruchomą Pierwszą Gwiazdką
Za chwilę stworzycie własne animowane obracanki. Na obustronnych kartonikach, połączcie
kropki, które stworzą z jednej strony Gwiazdkę bez ogona, a z drugiej - Gwiazdkę z ogonem.
Kartonik ma dwa sznureczki, gdy zaczniecie kręcić nimi jednocześnie, uda wam się spowodować,
że Gwiazdka stworzy pozory ruchu. Tak naprawdę, to jest tylko taka magiczna sztuczka, ale dzięki niej sprawimy, że powstanie nasza własna, króciutka animacja.

*[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. 2017 poz. 356]

