Angeläget och aktuellt:

Film och eget skapande
utifrån hyllad film
Ett filmarbete för Skapande skola
Vi tror på att samtala om det som är svårt. Och vi vet att film
hjälper oss att både förklara, ge perspektiv och referenspunkter. En
av våra mest efterfrågade titlar handlar om en epidemi som härjar
och hotar hela mänskligheten. Tito och fåglarna var öppningsfilm
på Göteborg Filmfestivals barnupplaga förra året. Det är en stark,
klok samtids-saga kring många dagsaktuella ämnen – och med ett
lyckligt slut. En nog så viktig påminnelse.
Filmen har rikt med pedagogiskt kringmaterial och nu har vi även
på uppmaning anpassat ett praktiskt filmarbete utifrån filmen. För
mitt i ovissheten fortgår en vardag och barnen behöver utbildning,
omsorg – och extra mycket omtanke. Med filmarbetet kan eleverna
både bearbeta och kanalisera, samtidigt som de får utveckla MIKfärdigheter och ta del av en stark värmande kulturupplevelse.

1. Läraren läser introduktion / presenterar / förbereder barnen på filmen.

Tito och fåglarna visar ett samhälle där en otäck epidemi
sprider sig, människor slutar tänka själva och förlamas av
skrämmande nyhetsrapporter. 10-åriga Tito inser att någon
måste göra något, innan det är för sent. Han anar att vi
tappat bort den kanske viktigaste rösten av alla: naturen
och fåglarnas sång...

2. Barnen ser filmen.

Brasilien 2018. Längd: 73 min.

Grundupplägg (justeras efter behov)

PASS 1:

3. Läraren ställer frågor om filmen / har samtal med klassen (utifrån tilldelat
material). Skriver upp nyckelord på tavlan.

Svenskdubbad version med svenskt tal (med bland andra Jens
Hultén, Shebly Niavarani, Hanna Hedlund och Leif Andrée)

PASS 2:
4. Läraren påminner om en berättelses struktur: om början, slut, huvudperson,
medhjälpare, motståndare och utmaning. Koppla begreppen till filmen. (Utifrån
tilldelat material.)
5. Utifrån filmen och nyckelorden i övning 3: barnen jobbar i grupper med att
skriva egen berättelse. Berättelsen ska innehålla början, slut, huvudperson, medhjälpare, motståndare och utmaning. Berättelsen ska kopplas till ett eller flera av
nyckelorden från filmen.

se trailer

PASS 3:
6. Ord ska bli film: hur ska man återge berättelsen på film? Vad behöver vara med?
Hitta nyckelscenerna och gör ett enkelt story- board. (Utifrån tilldelat material).
Filmpedagog valfritt.
7. Inspelning och redigering. Med filmpedagog.

Gör film i och med
naturen! Kanske kring
någon av frågeställningarna:

Till filmen finns ett webbaserat spel som kan
användas i det pedagogiska arbetet. I ”Epedemimobilen” finns olika appar som låter eleverna
resonera kring vikten av källkritik genom att
bemöta och faktagranska texter och bilder. Det
är, som filmen visar, viktigt att kunna känna
igen och särskilja sakliga utsagor från osakliga,
känslostyrda eller populistiska sådana. Spelet
kan spelas från dator eller vilken mobil enhet
som helst. Det är på svenska och du hittar det på:
www.titoandthebirds.com/game

skapandeskola@filmcentrum.se

1.
2.
3.
4.
5.

Hur påverkar människan naturen?
Hur påverkar naturen människan?
Lyssna på fåglarna – vad har de att säga oss?
Hur vet man vem man ska lyssna på?
Trygg och modig, hur då?
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