Příběhem do digi světa

List pro rodiče

Příběhem do digi světa
Co dělaly děti ve škole
•• Žáci si ve skupinách pročítali pracovní list – komiksový příběh, ve kterém některé texty scházely. Z několika
možností vybírali správný doplňující text, kterým se daná situace v komiksu vyřešila.
•• Správné řešení situací bylo bodováno, skupiny tedy mohly získat určitý počet bodů za celý komiks.

O čem si povídat
•• Máte-li tu možnost, projděte se svým dítětem celý komiksový příběh a zeptejte se, jak řešili ve skupině jednotlivé
situace.
•• Zeptejte se svého dítěte, které situace v příběhu považuje za zajímavé nebo významné. Můžete také spolu diskutovat, zda by šly řešit i nějak jinak.
•• Popovídejte si se svým dítětem o svých zkušenostech, které se podobají příběhu v komiksu a souvisí s tématem.
Soustřeďte se na to, aby vaše dítě pochopilo, že v dospělosti bude takové zkušenosti potřebovat.

Jak pomoci
•• Povzbuďte své dítě k tomu, aby si zkusilo vymyslet (samo nebo s kamarády) podobný komiks. Ukažte mu
prostředky, které je možné při tvorbě komiksu využít, ať už jde o tradiční výtvarné techniky, nebo o počítačové
programy (například program pro malování nebo přímo program pro tvorbu komiksů).
•• Vymyslete podobnou problémovou situaci, popovídejte si o ní se svým dítětem a domluvte se, jak by bylo v takové
situaci nejlepší postupovat.

Zdroje informací
Klíčová slova
důležitá telefonní čísla, komunikace přes internet, sdílení souborů, create online comics
Tato slova a slovní spojení vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

Vysvětlení pojmů
Druhy komunikace:
http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/K/Komunikace/
Druhy_komunikace

Stahování a sdílení dat:
http://www.bezpecne-online.cz/pro-rodice-a-ucitele/stahovani-a-sdileni-dat.html
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Doporučujeme
•• Nástroje na tvorbu dětských komiksů online (zdarma, nutná registrace):
· slovensky – http://www.pixton.com/sk/
· anglicky – http://www.comicmaster.org.uk/
•• Nástroj na tvorbu dětských komiksů pro tablety se systémem Android i pro iPady: http://www.memedroid.com/
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