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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του προγράμματος 

Ανάλυση αφίσας

Ζουμ στους χαρακτήρες των ταινιών

Επικεντρωθείτε στις ταινίες «Κατάσκοποι» «Σούπα-Κουζίνα Φρανζυ» & 

«Πιγκουίνος και Φάλαινα »

Φύλο  μικρών κινηματογραφικών κριτικών
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Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος 

RSA - ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΣΕΛΑΣ 
Κινούμενα σχέδια, Natalia Malykhina
Νορβηγία 10 λεπτά.- Χωρίς διάλογο

Μια μικρή πολική αρκούδα Ursa είναι μόνη 
στην κρύα σκοτεινή Αρκτική και ψάχνει για 
τη μαμά της. Αλλά η Ursa καταφέρνει 
ακόμα να φτάσει στην άκρη του βόρειου 
σέλας όπου εκεί συναντά τη μαμά του..

ΒΕΛΥΣΑΥΡΟΣ 
Κινούμενο σχέδιο, Philip Watts, Αυστραλία 
Διάρκεια 8 λεπτά - Χωρίς διάλογο 

Ένας μικροσκοπικός δεινόσαυρος 
ονειρεύεται ότι είναι ένας τρομακτικός 
μεγάλος δεινόσαυρος. Όταν πλησιάζει ο 
κίνδυνος, μαθαίνει ότι αυτό που μετράει είναι 
αυτό που υπάρχει στο εσωτερικό. 
Κυριολεκτικά.

ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙ
Κινούμενο σχέδιο, Franka Sachse, 
Γερμανία
Διάρκεια 8 λεπτά - Χωρίς διάλογο

Ένα λευκό πουλί που ζει σε έναν μαύρο 
κόσμο συναντά μια μαύρη γάτα που ζει 
σε έναν λευκό κόσμο. Τη στιγμή που 
συναντιούνται, ενώ το φόντο τους 
κυριολεκτικά συγκρούονται η φιλία τους 
κερδίζει.
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Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος 

ΣΟΥΠΑ-ΚΟΥΖΙΝΑ ΦΡΑΝΖΥ
Κινούμενα σχέδια της Ana Chubinidze
Γαλλία I Διάρκεια 8 λεπτά

Η μοναχική εξωγήινη σεφ Φράνζυ 
ανακαλύπτει ότι η ιδιαίτερη ροζ σούπα της 
δεν είναι απλώς νόστιμη, αλλά και μαγική, 
όταν τη μοιράζεται με πεινασμένα 
πλάσματα που ζουν σε έναν παράξενο 
πλανήτη.

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
Κινούμενα σχέδια, Lacroix Oana, Jaka Ivanc, 
Σλοβενία 11 λεπτά
Χωρίς διάλογο

Οι κατάσκοποι έχουν ένα σοβαρό πράγμα με 
τα βατόμουρα . Όταν έχουν φάει τα τελευταία 
νόστιμα φρούτα και η πείνα πρόκειται να 
χτυπήσει, κατευθύνονται στο επόμενο άλσος 
με νόστιμα φρούτα μέσα από το σκοτεινό 
δάσος.

ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΙΝΑ
Κινούμενο σχέδιο, Ezequiel Torres, Pablo 
Roldán Αργεντινή 3 λεπτά - Χωρίς διάλογο

Έναν μικρό πιγκουίνο επισκέπτεται ο φίλος 
του Φάλαινα κάθε χρόνο, μέχρι που μια μέρα 
ο Πιγκουίνος δεν έχει σχεδόν πού να πάει: οι 
παγετώνες έχουν λιώσει λόγω της ακραίας 
υπερθέρμανσης του πλανήτη που αυξάνεται 
κάθε χρόνο. Η Φάλαινα ξεκινά το ταξίδι της 
αναζητώντας ένα παγόβουνο όπου μπορεί να 
ζήσει ο φίλος του ο Πιγκουίνος, αλλά μέρα με 
τη μέρα, η ζέστη τον εμποδίζει να φτάσει 
εγκαίρως με τη λύση. Ίσως, δουλεύοντας ως 
ομάδα με άλλα ζώα, μπορεί να πετύχει την 
αποστολή του.
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Περιγράψτε και αναλύστε τις αφίσες

• Παρακολουθώ και περιγράφω την αφίσα.

Πόσοι χαρακτήρες υπάρχουν;

Πως ΜΟΙΑΖΟΥΝ?

Πού είναι?

Ποια είναι τα χρώματα;

Τι συνδέσεις πιστεύετε ότι υπάρχουν μεταξύ των χαρακτήρων ;

• Δίνω τη γνώμη μου.

• Με βάση τον τίτλο και την αφίσα τι πιστεύετε ότι θα είναι; Τι θα συμβεί;
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Βρείτε τα σχετικά δίδυμα !!
Μπορείτε να συνδέσετε κάθε χαρακτήρα με το αντίστοιχο δίδυμο;

www.psaroloco.org
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ΣΟΥΠΑ-ΚΟΥΖΙΝΑ 
ΦΡΑΝΖΥ

Αφήστε τη 
φαντασία σας 
ελεύθερη και 
δώστε τα δικά 
σας χρώματα 
στην ταινία 

Lessons are shareable with attribution for non-commercial use only, and if remixed, must 
distributed under the same license



ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
Φανταστείτε και σχεδιάστε το δικό σας πλάσμα.
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Η ιστορία
Η πλοκή του της ταινίας «O πιγκουίνος και η φάλαινα» χωρίζεται σε έξι φάσεις:

1.Η φιλία        4. Η βοήθεια των φίλων 
2. Η αναζήτηση παγόβουνου                5. Η συνάντηση 
3.Οι προσπάθειες  μεταφοράς                                      6. Το ψεύτικο βουνό  

Σημειώστε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις παρακάτω εικόνες
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Kλιματική Αλλαγή

Η Κλιματική αλλαγή είναι παντού και επηρεάζει ήδη όλα 
τα μέρη της Γης αλλά σε ορισμένα μέρη αυτές οι 
επιπτώσεις είναι χειρότερες από άλλες.

Στο Μπαγκλαντές όπου η γη είναι πολύ επίπεδη και 
κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, οι καταιγίδες και 
οι πλημμύρες έχουν αυξηθεί.  Έως και 18 εκατομμύρια 
άνθρωποι μπορεί να μείνουν άστεγοι λόγω της 
αύξησης της στάθμης της θάλασσας λόγω της 
κλιματικής αλλαγής.

Σε πολλά μέρη του κόσμου η κλιματική αλλαγή 
προκαλεί ήδη λιμό
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Οι άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο από την 
κλιματική αλλαγή είναι οι φτωχότεροι στις φτωχότερες 
χώρες. Δεν έχουν αυτοκίνητα, ή κλιματισμό, κινητά 
τηλέφωνα και τηλεοράσεις, δεν πετούν με αεροπλάνα. 
Έτσι, το "αποτύπωμα άνθρακα" τους (η ποσότητα των 
αερίων του θερμοκηπίου που βάζουν στον αέρα) είναι 
μικροσκοπικό, σε σύγκριση με ένα άτομο από μια 
πλούσια χώρα. 

Νομίζεις ότι αυτό είναι δίκαιο;
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Κριτικός ταινιών
Γίνετε πραγματικός κριτικός εκφράζοντας τη γνώμη σας για τις μικρού μήκους ταινίες που έχετε δει!!
Στόχος: Βάλτε τον μαθητή σε θέση ειδικού θεατή. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε ομάδες. Μετά την προβολή αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις ταινίες 
μικρού μήκους. Eκφράστε τα συναισθήματά σας (μου άρεσαν οι χαρακτήρες, δεν μου άρεσε η ιστορία, ήταν όμορφη.. ) και γράψτε τι είδες, άκουσες και τo θέμα/ηθικό 
δίδαγμα είχαν οι ιστορίες.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΤΙ ΑΚΟΥΩ ΤΙ ΜΟΥ ΛΕNE
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Για περισσότερα δωρεάν σχέδια μαθήματος 
επισκεφτείτε το www.psaroloco.org

Psaroloco Εκπαίδευση
ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η κινούμενη εικόνα stop - motion μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να διδάξει μια ποικιλία 
στοιχειωδών εννοιών: Οι μαθητές μπορούν να 
εκφράσουν οπτικά ιδέες μέσω ψηφιακής αφήγησης 
- να μάθουν για την ιστορία μέσω της 
αναπαράστασης - να απεικονίσουν τις 
επιστημονικές διαδικασίες και τους κύκλους ζωής -
να οραματιστούν και να εξηγήσουν τα μαθηματικά

ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
www.el.psaroloco.org/animation
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