II Międzyszkolny Turniej
Krainy Łęgów Odrzańskich

III zadanie – Nagrywamy bajkę!
Przed Wami nie lada wyzwanie, ale i świetna i twórcza zabawa.
Tym razem chcielibyśmy, abyście nagrali dla nas… bajkę.
Możecie wyszukać jakąś lokalną legendę i na jej podstawie
przygotować bajkowe słuchowisko lub wymyśleć własną
opowieść, jednak musi ona nawiązywać do Waszego
najbliższego otoczenia – jego historii, charakterystycznej
budowli (np. zabytku), parku, pięknego drzewa… Ma to być po
prostu bajka związana z Waszą miejscowością lub gminą, a tym
samym z Krainą Łęgów Odrzańskich.
Na tej stronie
https://michalzygmunt.bandcamp.com/album/bajki-znad-odrybajka-o-ptaku-lele możecie wysłuchać bajek znad Odry, jakie
przygotował muzyk Michał Zygmunt. Może będą dla Was
inspiracją.

Cel

Prosimy, aby bajki nie były dłuższe niż dziesięć minut
(optymalna długość to ok. 5 minut) i aby zostały do nas
przysłane w formacie mp3 lub mp4. Przy tym zadaniu możecie
skorzystać z pomocy osoby, która wesprze Was w montażu
słuchowiska. Zachęcamy, aby w nagraniach wzięło udział jak
najwięcej osób – możecie również zaprosić swoich kolegów. I
pamiętajcie o dźwiękach tła – szum wiatru, burza, ćwierkające
ptaki, czyjeś kroki… kartka papieru lub szklanka mogą stać się
niezwykłymi instrumentami, nie mówiąc o Waszych głosach .



Kryteria oceny




wartość
edukacyjna
(nawiązanie
do motywów
historycznych, zabytkowych, przyrodniczych etc. ),
kompozycja i poprawność językowa,
walory artystyczne (np. modulacja głosu, użycie efektów
dźwiękowych i innych środków akustycznych, połączenie
narracji z dialogami),
spójność i pomysłowość fabuły,
zachowanie charakteru bajki (walor dydaktyczny,
klarowność przekazu, morał).

Termin wykonania

1 - 21 marca 2016

Termin i sposób przesłania

do 21 marca 2016: przesłanie prac do organizatora
e-mailem w formie pliku mp3/mp4 (lub linku do pobrania pliku) na
adres justynatracichleb@lgdodra.pl. Opcjonalnie możliwość
przysłania nagrania na płycie CD na adres siedziby.

Punkty

I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 16 pkt
III miejsce – 14 pkt
IV miejsce – 12 pkt
V i dalsze – 10 pkt (czyli punkty za udział).

Termin oceny i ogłoszenia
przyznanych punktów

do 31 marca 2016

„

