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Η πξνβνιή ηεο αγαπεκέλεο ηαηλίαο ηωλ δαζθάιωλ, “έλα δέληξν κηα θνξά” ηνπ
Επγέληνπ Τξηβηδά, απνηειεί ηελ αθνξκή κηαο δηαδξνκήο ζηα κνλνπάηηα ηεο έβδνκεο
ηέρλεο. Η ηάμε γεκίδεη κε αγαπεκέλεο ηαηλίεο θηλνπκέλωλ ζρεδίωλ, ηηο νπνίεο
αληηπαξαζέηνπκε κε απηέο ηωλ εζνπνηώλ, καζαίλνπκε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο θαη ηωλ
δύν θαη ηελ εμέιημή ηνπο κέζα ζην ρξόλν.

Οη αγαπεκέλεο καο ηαηλίεο έξρνληαη ζηελ ηάμε!
Όινη έρνπκε κηα αγαπεκέλε ηαηλία πνπ ζα ζέιακε λα κνηξαζηνύκε κε ηνπο θίινπο
καο θαη έηζη απνθαζίδνπκε λα κηιήζνπκε γηα απηή θαηαζθεπάδνληαο αθίζα ή
θέξλνληαο ζρεηηθά αληηθείκελα.

Δπίζεο, αλαγλσξίδνπκε ηα γξάκκαηα ηεο θξάζεο “αγαπεκέλε ηαηλία”, ηα θσλάδνπκε,
ηα ηξαγνπδάκε, ηα ρνξεύνπκε θαη αλαδεηνύκε ιέμεηο κε απηά δνπειεύνληαο ζε
αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν.

Δπηρεηξεκαηνινγώληαο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ καο αξέζεη ε ηαηλία καο, ζεκεηώλνπκε ζε
ιίζηα ηα πξάγκαηα πνπ μερσξίζακε (ηζηνξία, ήξσεο, καιιία, ξνύρα, κνπζηθή, ηνπία)

θαη θηηάρλνπκε έλα πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ (ηαηλία, ραξαθηεξηζηηθά). Παξαηεξνύκε
θαη ζπγθξίλνπκε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα θαη δεκηνπξγνύκε αληίζηνηρν δηάγξακκα.

Σπλερίδνληαο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηώλ θαη
εζηηάδνληαο ζηνλ αξηζκό ησλ πξσηαγσληζηώλ από ηηο αγαπεκέλεο ηαηλίεο,
πξνζεγγίδνπκε αηνκηθά θαη νκαδηθά ηνπο αξηζκνύο 1-5 ζε επίπεδν ζπκβόινπ θαη
πιεζπθόηεηαο.

Οινθιεξώλνληαο ηελ ελαζρόιεζή καο κε ηηο αγαπεκέλεο ηαηλίεο, ηαμηδεύνπκε ζε κηα
ηαηληνζήθε όπνπ νη ήξσεο ζπλαληηνύληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κέζα από
παηρλίδη δξακαηνπνίεζεο. Απνηππώλνπκε κε πηλέια θαη ηέκπεξεο ηελ ζύληαζηεζε
καδί ηνπο.

Γεκηνπξγώληαο ηηο δηθέο καο ηζηνξίεο.
Μηιώληαο γηα ην ζελάξην πνπ έρεη κηα ηαηλία, ρσξηδόκαζηε ζε ηξηάδεο θαη κε αθνξκή
δπν εηθόλεο επηρεηξνύκε λα θηηάμνπκε από κηα κηθξή ηζηνξία. Η θάζε νκάδα
εηθνλνγξαθεί ηελ ηζηνξία ηεο πάλσ ζε θαξέ ηεξάζηησλ θίικ θαη ηελ παξνπζηάδεη.

Μαζαίλνληαο πώο γίλεηαη κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ.
Αξρηθά, εθθξάδνπκε ηηο πξώηεο καο ηδέεο γηα ην πσο γίλεηαη κηα ηαηλία θαη ην ηη είλαη
ν θηλεκαηόγξαθνο γεληθόηεξα θαηαιήγνληαο ζηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ.
Παξαθνινπζνύκε ζηνλ πξνηδέθηνξα βίληεν κε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπο, ελώ
πξνζπαζνύκε θαη νη ίδηνη λα ζρεδηάζνπκε εηθόλεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ
θηλνύκελα ζρέδηα.

Αθόκε, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο ησλ ζρεδίσλ,
πξαγκαηνπνηνύκε πεηξάκαηα νθζαικαπάηεο (πνπιί-θινπβί θαη βηβιηαξάθη).

Μαζαίλνληαο πώο γίλεηαη κηα ηαηλία κε εζνπνηνύο.
Όπσο θάλακε θαη κε ηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, έηζη θαη εδώ εθθξάδνπκε ηηο
πξώηεο καο ηδέεο. Μέζα από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ ηδεώλ θαη
απνζπαζκάησλ ηαηληώλ ζηελ ηάμε, αλαθαιύπηνπκε όηη νη ηαηλίεο είλαη απιά κηα
ζεηξά από θσηνγξαθίεο ζε γξήγνξε θίλεζε. Έηζη, πεηξακαηηδόκελνη κε ηελ έλλνηα
ηνπ “γπξίδσ ηαηλία”, κεηακθηεδόκαζηε ζαλ εζνπνηνί θαη θσγξαθηδόκαζηε ζε
δηάθνξεο δηαδνρηθέο ζηάζεηο. Σηε ζπλέρεηα, πεξλάκε ηηο θσηνγξαθίεο ζηνλ
ππνινγηζηή, πξνβάινπκε ζε γξήγνξε θίλεζε θαη παξαηεξνύκε ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο
θίλεζεο κηαο “ηαηλίαο”.
Σηελ πξνζπάζεηά καο λα μεθαζαξίζνπκε ηελ “κνξθή” πνπ έρνπλ νη ηαηλίεο
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη εζνπνηώλ, βιέπνπκε θαη ζπγθξίλνπκε αληίζηνηρα

απνζπάζκαηα. Έπεηηα, δηαρσξίδνπκε εηθόλεο εζνπνηώλ θαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ από
ηηο ίδηεο ηαηλίεο.

Γεκηνπξγία ηαηλίαο κε ηελ νκάδα ηνπ θέληξνπ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ
“θαξπόο”.
Με ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθώλ, δεκηνπξγνύκε κηα ηαηλία κε εζνπνηνύο θαη αληηθείκελα
πνπ δσληαλεύνπλ. Αληηθείκελα πνπ δσληαλεύνπλ, όρη κε καγηθό ηξόπν όπσο θαίλεηαη
ζηηο ηαηλίεο, αιιά κέζσ ηεο “εκςύρσζεο” από εκάο ηνπο ίδηνπο. Αθνύ κηιάκε γηα
έλλνηα ηεο “εκςύρσζεο”, επηιέγνπκε λα εκςπρώζνπκε έλα καμηιάξη κε ηηο
θαηάιιειεο θηλήζεηο, θαηαιήγνληαο κε ηελ ώζεζε ησλ εκςπρσηξηώλ ζηελ
δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο κε εζνπνηνύο θαη αληηθείκελα.

Γλσξίδνληαο ηελ θύζε ηνπ επαγγέικαηνο ελόο εζνπνηνύ.
Μηιώληαο γηα ηελ “δνπιεηά” ηνπ εζνπνηνύ, θνξάκε ξνύρα θαη αμεζνπάξ θαη
εξκελεύνπκε ξόινπο θαη ζπλαηζζήκαηα. Μαζαίλνπκε ηη είλαη ην “πνξηξέην”,
παξαηεξνύκε πνξηξέηα ειιήλσλ εζνπνηώλ από ηαηλίεο, θάλνπκε ππνζέζεηο γηα ηνλ
ξόιν θαη ηα ζθηηζάξνπκε κε καύξε θεξνκπνγηά.

Οινθιεξώλνληαο ηελ κειέηε ηνπ πξνθίι ελόο εζνπνηνύ, ζπλαληάκε από θνληά κε
πνιύ κεγάιε ραξά, ηελ εζνπνηό θπξία Μαξηάλλα Κνπξάθνπ, ηελ γηαγηά κηαο
καζήηξηά καο, ε νπνία κνηξάδεηαη καδί καο κλήκεο θαη ζηηγκέο από ηνλ παιηό
ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν!

Ηζνπνηνί θαη άιινη...
Δηζξένληαο ζηνλ ρώξν ησλ επαγγεικάησλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο
ηαηλίαο, καζαίλνπκε γηα ηνλ ξόιν ησλ καθηγηέξ θαη ησλ ελδπκαηνιόγσλ. Μέζα από
θσηνγξαθίεο παξαθνινπζνύκε νιηθέο κεηακνξθώζεηο ησλ ίδησλ εζνπνηώλ θαη
επηρεηξνύκε θαη εκεηο “ξηδηθέο” κεηακνξθώζεηο, ηηο νπνίεο απνδίδνπκε εηθαζηηθά.

Ο “δάζθαινο” ηεο ηαηλίαο...ν ζθελνζέηεο
Αθήλνληαο γηα ην ηέινο ηελ πην βαζηθή εηδηθόηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο,
απηή ηνπ ζθελνζέηε, εθθξάδνπκε ηηο πξώηεο καο ηδέεο θαη απνξίεο γηα ηελ “δνπιεηά”
ηνπ. Οη πξνβιεκαηηζκνί καο ιύλνληαη κέζα από ηελ ζπλάληεζή καο κε κηα αιεζηλή
ζθελνζέηηδα, ηελ θπξία Τίλα Βαξβαξέζνπ, ε νπνία καο ζθελνζεηεί ζε κηθξέο ζθελέο
θαη καο κηιά γηα ηηο ππόινηπεο εηδηθόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα έλα γύξηζκα
(θιαθέηα, θάκεξα, θξνληηζηέο, ...).

Με εθόδην απηή ηελ εκπεηξία θαη παξαηεξώληαο εηθόλεο δηαθόξσλ γπξηζκάησλ,
καζαίλνπκε ηη είλαη έλα ζηνύληην, πσο «ζηήλνληαη» ηα ζθεληθά θαη πνηνη είλαη νη
επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηά.

Μειεηώληαο ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζε νκάδεο
Μέζα από έλα θνπθινζέαηξν γλσξίδνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
(θηλνύκελε εηθόλα/θσηνγξαθία, βνπβόο, νκηιώλ, έγρξσκνο, 3D) θαη μεθηλάκε ην
πξώην καο βησκαηηθό ηαμίδη ζηνλ ρξόλν θαη ηνπο βαζηθνύο ζηαζκνύο ηεο εμέιημήο
ηνπ.
Απνθαζίδνπκε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη
ρσξηδόκαζηε ζε 5 νκάδεο, όζεο θαη νη επνρέο ηνπ, γηα λα ζπγθεληξώζνπκε πιηθό. Οη
παξαπάλσ νκάδεο ζπλαληηνύληαη, ζέηνπλ ηδέεο θαη πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηελ επνρή
πνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη γξάθνπλ ζρεηηθά εξσηήκαηα πξνο δηεξεύλεζε.
Ομάδα κινούμενης εικόνας
Η νκάδα ηεο θσηνγξαθίαο ηαμηδεύεη πίζσ ζηνλ ρξόλν θαη αλαδεηά ηηο «ξίδεο» ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ. Μειεηάεη ηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο, ησλ πξώησλ
θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πξνβνιήο. Αλαθαιύπηεη όηη νη πξώηεο
ηαηλίεο ήηαλ θηλνύκελα «πξάγκαηα» πνπ απνηππώλνληαλ ζε κηα θσηνγξαθηθή
ελόηεηα, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο. Μέζα από ηελ
επεμεξγαζία ηεο πξώηεο ηαηλίαο “άινγν ζε θίλεζε”, ε νκάδα παίξλεη θσηνγξαθηθή
κεραλή θαη θηηάρλεη ηηο δηθέο ηεο ηαηλίεο.

Ομαδα βωβού κινηματογράφοσ
Η νκάδα αλαθαιύπηεη ηα κπζηηθά ηνπ βσβνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Παξαθνινπζεί
απνζπάζκαηα ηαηληώλ θαη γλσξίδεη θάπνηνπο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εζνπνηνύο

ηεο πεξηόδνπ απηήο. Δπίζεο, εζηηάδεη θαη θαηαγξάθεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
βσβώλ ηαηληώλ (έιιεηςε ιόγνπ, ππόηηηινη, δσληαλή κνπζηθή...) θαη απνθαζίδεη λα
αμηνπνηήζεη ηηο λέεο γλώζεηο θηηάρλνληαο κηα ηαηλία κε ηνλ Τζάξιη Τζάπιηλ ζε
αζηείεο ζθελέο.

Ομάδα ομιλούντοσς κινηματογράφοσ
Η νκάδα γλσξίδεη θάπνηνπο εζνπνηνύο θαη ζηνηρεία ησλ κεραλεκάησλ ηεο επνρήο.
Φέξλεη ζηελ ηάμε δίζθνπο βηλπιίνπ γηα παξαηήξεζε θαη κεράλεκα πηθ απ γηα λα
αθνύζεη ηξαγνύδηα ζε δηάθνξεο ζηξνθέο. Σπλδπάδνληαο ηα πξνεγνύκελα, ε νκάδα
επεμεξγάδεηαη ηξαγνύδηα από δηάθνξεο αζπξόκαπξεο ειιεληθέο ηαηλίεο, δηαιέγεη
θάπνηεο θαη θαηαζθεπάδεη ηνπο δίζθνπο ηνπο.

Ομάδα έγτρωμοσ κινηματογράφοσ
Η νκάδα κειεηάεη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν (ξνύρα, κνπζηθή), αθνύεη θνκκάηηα
ηαηληώλ θαη θηλείηαη ζε δηάθνξνπο ρνξεπηηθνύο ξπζκνύο. Αθόκα, καζαίλεη ηνπο
ηξόπνπο εηζαγσγήο ρξώκαηνο ζηα πξώηα θηλεκαηνγξαθηθά θίικ θαη δσγξαθίδεη θηικ
όπσο έθαλαλ ζηηο πξώηεο έγρξσκεο ηαηλίεο. Τέινο, θαηαζθεπάδεη θσηνγξαθηθέο
κεραλέο κε έγρξσκα θίιηξα θαη παξαηεξεί κηα αζπξόπκαπξε εηθόλα κέζα από απηά.

Ομάδα 3D
Η νκάδα ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο καο παξνπζηάδεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ
ζήκεξα θαη ηνπ αύξην. Σπδεηά γηα ηα κεραλήκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ

θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηα παιηά, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξόπν πνπ θάλνπλ ηελ εηθόλα λα
θαίλεηαη ηξηζδηάζηαηε, ζαλ λα μεπεηάγεηαη! Μαζαίλεη γηα ηα εηδηθά γπαιηά 3D, ηνλ
κπιε θαη θόθθηλν θαθό, θαη πξνζπαζεί λα παξάγεη ηηο δηθέο ηηο εηθόηλεο 3D.
Παξαηεξώληαο γπξίζκαηα ζε ζηνύληην πξηλ θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο, ε
νκάδα κπαίλεη ζε ξόινπο, επηιέγεη ηαηλίεο θαη πξσηαγσληζηεί ζε ζθελέο εηθνληθήο
πξαγκαηηθόηεηαο.

Η πνξεία καο νινθιεξώλεηαη κε κηα “βξαδηά θηλεκαηνγξάθνπ”, κηα παξάζηαζε
αθηεξσκέλε ζηελ ηζηνξία ηεο έβδνκεο ηέρλεο. Τα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα
αλαιάβνπλ ξόινπο, λα θαζηαζθεπάζνπλ θνπζηνύκηα θαη ζθεληθά θαη λα αλαβηώζνπλ
ηνπο παξαπάλσ πέληε ζηαζκνύο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.

Οη Νεπηαγσγνί: Μαξηάλλα Γξίβα θαη Μαίξε Βαξνύηε

