Работен лист за ученици //
Модул 1 – Правене на снимки
Стъпка 1
ПЛАНИРАНЕ

ТЕМА:

(растения през сезоните)

Задачи:

СЪДЪРЖАНИЕ

(1) Работа по групи.
(2) Избор на тема чрез брейнсторминг. По коя тема ще работите? Например - видове растения,
начини на оцеляване при растенията, разнообразие? Какво бихте искали да разгледате и
представите с камерата? Можете да използвате и мисловна карта с помощта на Freemind или
XMind или някой друг инструмент, който познавате, или да я направите на хартия.

Идея
(3) Разчертайте таблица с две колони.
Посочете възможните идеи от
мисловната карта в първата колона.
Посочете местата, където можете да
работите във втората колона.
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Място

Работен лист за ученици //
Модул 1 – Правене на снимки
Задача:

ПРОДУКЦИЯ

(1) Разгледайте двойките снимки! Опишете ги един на друг - какво виждате на всяка от тях?
Определете едно или две правила, които ще следвате, когато правите и разглеждате вашите
собствени снимки.
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Стъпка 4

ТЕМА:

(растения през сезоните)

ПОДБОР

ТЕМА НА ВАШИТЕ
СНИМКИ:
Задачи:

СЪДЪРЖАНИЕ & ПРОДУКТ

(1) Изтеглете снимките си от устройството, което сте използвали, за да ги заснемете (телефон,
камера), на компютър или таблет.
(2) Направете съвместно своя избор. Помислете за биологичното съдържание на снимката и нейното
визуално качество. Коя от снимките показва биологичното явление най-ясно? Кои от снимките са
направени с добра техника - рамкиране, местоположение на камерата, перспектива, светлина,
фон? Трябва да озаглавите или да номерирате всяка от избраните от вас снимки, както и да
решите коя е най-добрата, коя е втора и трета.
(3) Подредете в низходящ ред избраните снимки и опишете причините, поради които сте ги
избрали.

Наименование/но
мер на снимка

Обосновка на избора
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