sprievodca anglickou
interaktívnou online rozprávkou

Svetelný dizajnér Ints
vždy robí všetko preto,
aby výsledný efekt na
obraze bol čo najlepší.

Kontrola záberu na monitore
je veľmi dôležitá. Až tam totiž
vidíme, ako budú obraz vidieť na
svojich obrazovkách naši diváci
a diváčky.

Na vytvorenie dokonalej ilúzie
pomáha zelené pozadie
(green screen), ktoré nám
po natočení rozprávky
v štúdiu umožní, aby sme
na neho mohli preniesť
animované pozadia
od výtvarníka Von
Dubravaya.

Herec Lukáš “Pucho”
Puchovský tuho premýšľa
o tom, ako stvárniť ďalšiu
scénu. Všetko musí byť
dokonale premyslené,
pripravené a niekedy je to naozaj riadny oriešok. Najmä keď si Vajce zmyslí,
že už je unavené a nechce sa mu putovať. :)

A takto vyzerá naše štúdio,
kde celý príbeh vzniká.
Kameraman Peter neúnavne
hľadá tie najlepšie zábery
pre našich bábkových,
ako aj živých hercov.

Po natočení príbehu nás
v rámci postprodukcie čakalo
ešte dabingové štúdio. Tento
náročnejší proces predabovania celej
inscenácie sme zvolili z dôvodu, aby každá
jedna anglická replika bola čo najlepšie zrozumiteľná.
Štúdio mal pod palcom hudobník Robo Mankovecký, ktorý
zvuk spracoval a následne ho kameraman spojil s obrazom.

Interaktívna anglická bábková rozprávka s cvičeniami
Zažite so svojimi žiakmi jedinečné prepojenie divadla
a učenia anglického jazyka prostredníctvom online aplikácie.
Jej súčasťou je špeciálne spracovaný videozáznam
klasickej ľudovej rozprávky s množstvom vizuálne príťažlivej
animácie, v ktorej ožíva príbeh malého vajca, ktoré sa vydá
na dobrodružnú vandrovku. Počas svojho putovania stretáva
sedem zvieratiek - kamarátov, s ktorými žiadna nástraha
nie je neprekonateľná. Príbeh o priateľstve a odvahe sa
v našom bábkovom spracovaní prihovára v anglickom jazyku
tým najmenším divákom a diváčkam.

Zameranie predstavenia:
Témy: zvieratá, farby, pocity, slovesá pohybu
Gramatika: predložky miesta, jednoduchý prítomný čas,
priebehový prítomný čas, otázky, stupňovanie prídavných
mien
· veselá bábková rozprávka
· celá v jednoduchej angličtine
· špeciálne určená pre žiakov I. stupňa ZŠ
· 8 hravých anglických cvičení

Aké sú skúsenosti učiteľov a učiteliek?
“Aplikácia Egg on the trip mala u detí veľmi dobré ohlasy,
vydržali pri nej sústredení po celý čas. Po technickej stránke sme
nemali absolutne žiadne problémy. Žiaci aplikáciu absolvovali
v škole (jeden žiak = jeden počítač). Vďaka slúchadlám sa
navzájom nevyrušovali a ja som zvládla pomôcť so spustením
menším skupinkám naraz. Určite niečo podobné uvítame
aj v budúcnosti.” Jana B., učiteľka ZŠ Poniky

“Online aplikáciu Egg on the trip sme pozerali ako skupina nie
jednotlivo a bolo to viac prínosné ako samostatne, nakoľko nie
každý sa zapájal do riešenia jazykových cvičení a ani nerozumel
anglickým frázam. Túto online aplikáciu by som odporučila
žiakom, ktorí majú kladný vzťah k predmetu anglický jazyk
a chcú aj takouto zábavnou formou obohatiť svoju slovnú
zásobu.” Jozefína R., učiteľka

“Rozprávka sa deťom veľmi páčila. Bola som prekvapená, čo
nerozumeli si domysleli, úlohy zvládli na maximum (povedali,
že stačilo poznať jedno slovo z toho spojenia a vedeli význam).
Ďakujem a želám Vám veľa úspechov v práci. Je to super.”
ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske
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