Opdracht 1

Standbeelden uit een verleden
(fotoverhaal)

ÂÂ Schrijf samen in een lijstje wat je raar vond in de films die je zag, waar
je verbaasd over bent, waar je vragen over hebt of waar je meer over
wil weten. Maak een lijst van mogelijke onderwerpen waarover jullie
fotoverhalen zullen maken geïnspireerd op het leven van vroeger.
ÂÂ Nu is het tijd voor onderzoek! Zoek alles wat je kan: informatie, beelden,
mensen, voorwerpen voor de fotoverhalen. Je kan ook een ouder familielid
meer specifieke informatie vragen over het leven vroeger.
ÂÂ Bespreek jullie resultaten samen en kies minstens drie onderwerpen
voor de fotoreportages.
ÂÂ Bereid dan de fotosessies voor: kies voor elk thema je locatie(s), attributen,
modellen (jullie zelf of anderen van binnen of buiten de school) en
gebruik als je wil verkleedkleding uit de verkleedkoffer.

Opmerking:
ÂÂ ◦verdeel vooraf per fotoverhaal telkens de taken: kies samen wie de fotograaf is, wie
de regisseur, en wie de acteurs die poseren voor de foto’s. Wissel ook eens van rol.
ÂÂ ◦Indien jullie ook fimpjes maken, zorg er dan voor dat deze
max. 1 minuut duren! (anders kan je ze niet opladen op de blog).

Plaats uiterlijk donderdag de verschillende
berichten binnen jullie opdracht op het
opgegeven blogprofiel en gebruik volgende
tags bij deze opdracht: #standbeeld #gemeente
#leerjaar.
Deze blogposts komen automatisch terecht
op de Blog van het project en zijn te vinden
op www.tijdmobiel.be
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ÂÂ Donderdag gaan jullie naar de woonwagen waar jullie het interview
afnemen. Twee professionele cameramensen zullen jullie begeleiden.

ÂÂ Op donderdag maken jullie de foto’s
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Opdracht 3

Tijdsband in Beeld
ÂÂ

Schrijf in een lijstje wat je raar vond in de films die je zag, waar je verbaasd
over bent, waar je vragen over hebt of waar je meer over wil weten.

ÂÂ

Maak een tijdsband, bijvoorbeeld op een lange strook
papier. Verdeel een lange lijn in tijdsvakken

ÂÂ

Verzamel informatie (via internet en gesprekken met familie en jullie
leerkracht) over een aantal gebeurtenissen of tradities in je eigen gemeente
of streek (bv.: de bom op Mortsel, eerste school voor jongens én meisjes)
en belangrijke gebeurtenissen in de wereld (bv.: uitvinding van de jeans,
uitvinding van de koelkast, auto, televisie, de eerste mens op de maan, eerste
zwarte Amerikaanse president, de wereldtentoonstelling in Brussel, ....

ÂÂ

Bespreek samen hoe jullie de tijdsband zullen invullen met
gebeurtenissen en foto’s/tekeningen over gebeurtenissen uit het
verleden. Hoe zal de tijdsband eruit zien? Wat zullen jullie er op
zetten? Welk (beeld)materiaal/foto’s willen jullie verzamelen?

ÂÂ

Zoek illustraties (internet of tijdschriften) die deze gebeurtenissen weergeven en
situeer ze op de juiste plek op de tijdsband. Gebruik ook afbeeldingen van sport,
school en vrijetijdsactiviteiten die passen bij de bepaalde tijdsperiodes. Breng
als je wil ook oude foto’s mee van thuis. Je kan deze afbeeldingen kopiëren
met de printer/copiër die hiervoor voorzien is en mee op de tijdsband kleven.

ÂÂ

Maak foto’s van de tijdsband en filmpjes (max. 1 minuut!)
waarin jullie de gebeurtenissen die jullie het interessantste
of meest verrassend vinden bespreken.

Plaats uiterlijk donderdag de verschillende
berichten binnen jullie opdracht op het opgegeven
blogprofiel en gebruik volgende tags bij deze
opdracht: #tijdsband #gemeente #leerjaar
Deze blogposts komen automatisch terecht
op de blog van het project en zijn te vinden
op www.tijdmobiel.be

Opdracht 4

De krant
ÂÂ

Jullie zijn reporters en maken een fictieve krant met
artikels over gebeurtenissen van vroeger.

ÂÂ

Bespreek in je groepje op basis van voorbeelden van oude en nieuwe
kranten die je mag inkijken in de klas de verschillen tussen kranten
vroeger en nu: wat zijn de verschillen in lay-out, soorten beelden,
schrijfstijl? Maak korte filmpjes waarin jullie vertellen wat jullie hebben
ontdekt (max 1 minuut!) die je later kan opladen op de blog.

ÂÂ

Selecteer (via internet) een aantal belangrijke gebeurtenissen
of onderwerpen uit het verleden in je gemeente of streek en in
de wereld waarover je in je krant zou kunnen schrijven.

ÂÂ

Verzamel daarnaast ook ideeën voor artikels over
vrijetijdsactiviteiten of schoolbelevenissen van vroeger.

ÂÂ

Kies uit jullie ideeën per leerling een onderwerp waarover hij/zij zal schrijven.

ÂÂ

Kies of je een artikel (korte tekst van tien zinnen over een onderwerp van vroeger)
of een interview wil schrijven met een ouder persoon over je onderwerp.

ÂÂ

Elke leerling schrijft in de loop van de week één artikel
of interview, geïllustreerd met een foto.

ÂÂ

Maak foto’s van de krant en een “krantencommentaar”: met
de tablet maken jullie korte filmpjes (maximum één minuut!)
waarin jullie vertellen over de artikels in de krant.
Plaats uiterlijk donderdag de verschillende
berichten binnen jullie opdracht op het opgegeven
blogprofiel en gebruik volgende tags bij deze
opdracht: #krant #gemeente #leerjaar
Deze blogposts komen automatisch terecht
op de Blog van het project en zijn te vinden op
www.tijdmobiel.be

Opdracht 5

Nieuws van vroeger
ÂÂ Jullie maken samen een televisiejournaal
over gebeurtenissen van vroeger
ÂÂ Verzin enkele nieuwsonderwerpen van vroeger waarover jullie
willen vertellen (iets over een uitstap van een school en/of iets
over een stoet van vroeger, iets over een schoolfeest van vroeger,
iets over een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis)
ÂÂ Jullie mogen vijf filmpjes voorbereiden.
Elk filmpje duurt maximum 1 minuut.
ÂÂ Verdeel de rollen: wie is presentator, cameraman/vrouw, regisseur?
Wie neemt een interview af, wie wordt geïnterviewd?
ÂÂ Zoek op het internet en in tijdschriften informatie en foto’s die
jullie zouden kunnen gebruiken voor het televisiejournaal, en
verkleed jullie eventueel met verkleedkleding uit de koffer.
ÂÂ Repeteer alle scènes van het nieuwsbericht in de loop van de week.
ÂÂ Op donderdag gaan jullie naar de woonwagen om
in de nieuwsstudio het journaal te filmen.
Plaats uiterlijk donderdag de verschillende
berichten binnen jullie opdracht op het
opgegeven blogprofiel en gebruik volgende tags
bij deze opdracht: #journaal #gemeente #leerjaar
Deze blogposts komen automatisch terecht op
de Blog van het project en zijn te vinden op
www.tijdmobiel.be.

Extra Opdracht

De Toekomst
ÂÂ

Als je even tijd hebt tussendoor, of je bent snel klaar,
buig je dan even over deze speciale opdracht...

ÂÂ

Je zag in de film hoe kinderen vroeger leefden, hoe het op school was, hoe er
werd gesport en wat mensen deden in hun vrije tijd. Het lijkt mischien wat raar
vandaag, soms verschillend van vandaag. Maar ook hoe wij vandaag leven, hoe
we ons gedragen op school, wat we er leren, hoe we sport beleven en wat we
allemaal doen in onze vrije tijd, zal er binnen vijftig jaar anders uitzien. Het
leven verandert voortdurend, door nieuwe uitvindingen, nieuwe afspraken,
andere gedragingen, meer of minder rijkdom, oorlogen, ... Misschien veranderen
sommige dingen bijna niet, terwijl andere dingen volledig verdwijnen.

ÂÂ

Denk eens na over hoe volgens jou het leven van kinderen er zou kunnen uitzien
binnen vijftig jaar. Wat doen ze in hun vrije tijd? Hoe ziet het schoolleven
er uit? Is er nog een school? Zal sporten er anders uitzien? Welke nieuwe
uitvindingen zouden er kunnen komen die het leven zullen veranderen?

ÂÂ Op woensdagvoormiddag komen jullie in de tijdmobiel vertellen
hoe jullie denken dat de toekomst er voor kinderen zal uitzien....
Spreek af wie filmt met de tablet en wie iets vertelt.
ÂÂ

Wat jullie vertellen wordt ook gefilmd met een camera en/of
opgenomen als geluid door professionele audiovideo mensen.

Plaats de verschillende berichten binnen
jullie opdracht op het opgegeven blogprofiel
en gebruik volgende tags bij deze opdracht:
#toekomst #gemeente #leerjaar

Deze blogposts komen automatisch terecht op
de Blog van het project en zijn te vinden op
www.tijdmobiel.be.

