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Урок №10 КИНО И ФИЛМИ

Подходящ за ниво/клас:

А. Сподели интересни факти, за да предизвикаме интерес и внимание на детето

5 - 10 клас

5 мин

Интересни факти
(1) Знаеш ли кога е създадено киното и първите филми? Сигурно много обичаш да гледаш филми
и клипчета в мрежата. А имаш ли представа откога хорат го правят? От почти 130 години. За
рожденна дата на първия филм се счита 14 Октомври 1888. Филмът е "Roundhay Garden Scene".
Заснет е от Луи ле Принс (Louise Le Prince) в Раундхай, Лийсд, Западен Йоркшир, Англия. Участници
в филмът са синът на ле Принс – Адолф, тъщата му, Сара и Джоузеф Уитли и госпожица Хариет
Хартли. Лентата е дълга около 2 секунди и в нея „актьорите” се разхождат в кръг и се смеят един
на друг.
(2) С какви камери са снимали първите филми? Използва се серия от 24 стереоскопични камери,
които да осъществят записа. Експериментът се провежда в Пало Алто пред представители на
пресата. Камерите биват поставени по протежението на отсека, по която трябва да прибяга кон,
като това растояние е около 6 м. Всеки един от апаратите прави по 1000 снимки на секунда.
Камерите са били огромни за нашите представи с много примитивно устройство и една лупа. Не са
имали зуум приближение.
Б. Същинския урок, който да разкажем структурирано, на база на опорни точки

15 мин

Урок
1. Първият филм: Първият филм се нарича „Работници напускат фабриката Люмиер в края на
работното време“ и трае около една минута. Прожектира се за първи път на 21 март 1895 г. пред
заседанието на дружеството за подпомагане на националната промишленост. През лятото и
есента на 1895 г. Луи Люмиер успява да заснеме още няколко 17-метрови, почти едноминутни
сюжета с единствената цел да онагледи по подходящ начин възможностите на изобретението си.
2. Първият филм със сюжетна линия: Първият филм с някаква сюжетна линия е "The Great Train
Robbery" (Великата история за грабежа на влака) от 1903г. на американеца Едвин Портър (Edwin
Porter). Той трае 12 минути. Първият пълнометражен филм е австралийски „Историята на Кели
Ганг” („The Story of the Kelly Gang”). Дълъг е 60 минути и е заснет 1906г.
3. Кой е първият български филм? Първият български игрален филм е комедия и се нарича
"Българан е галант". Прожектиран е на 13 януари 1915 г. в софийския Модерен театър. Той е
черно-бял и ням. Сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля е Васил Гендов, който
весели публиката с разхайтена история за любовните трепети на неумел бонвиван. За съжаление,
филмът е изгубен и са останали едва 1–2 кадъра от него.
4. Най-скъпия филм: „Карибски пирати: На края на света”/ “Pirates of the Caribbean: On Stranger
Tides” (2011г.) с бюджет – $378 млн. и приходи $1.046 млн. Това е четвъртият филм от поредицата,
посветена на приключенията на карибските пирати.

В. Да поработим за грамотността

10 мин

Диктовка на тема, свързана с урока
Най-известният актьор от старите филми е комикът Чарли Чаплин. Неговите филми са черно бели и
без звук. Снимали са се в началото на 20 век. Чаплин е американец. Умира през 1977г. в
Швейцария. Тялото му е отвлечено с цел искане на откуп от.... българин!
Г. Забавни въпроси, които ако не можем да отговорим заедно с детето, могат да останат за
самостоятелно търсене за следващия урок или да обсъдим по телефона

5 мин

Въпроси
1. Кой е любимият ти актьор? Кои филми си гледал с него?
2. Кои български актьори са участвали в известни холивудски екшъни?
3. Какво значи трейлър (trailer)?

Основни насоки за помощник-учителите:
1. Не е нужно да си професионалист – тук си, за да помогнеш на едно дете да научи нещо и
то е не е задължително да бъде съобразено с програмата на МОН. Представи си, че четеш
енциклопедия с детето на съседите.
2. Ако все пак се притесняваш, не се притеснявай да питаш координатора за съвет.
3. Можеш да получиш и педагогически насоки, как да проведеш урока си и от главния
учител на занималните ни, Павел Топалов, неговият телефон е 0893/202020.
4. Можеш да ползваш телефон и интернет за урока, стига да бъде, за да търсите
информация по темата. Може и по друга тема, важното е да научим нещо с детето, а
понякога също толкова важно е да го научим как само да намира информацията.
5. Можеш да споделиш мнения, съвети или нови уроци, разработени от теб на
pk@podaretekniga.org
С благодарност към нашите смели помощник – учители,
Фондация Подарете книга
www.podaretekniga.org
www.podarivreme.org

