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... in Bildern



Na trecut mult timp, de când Philou vesel, a făcut 
o excursie pe jos în pădurea lui preferată. Amintin-
du-și de acea plimbare, îi vine să zâmbească, pentru 
că descoperise ceva deosebit. Și anume, un copac. Un 
copac magnific și minunat, după părerea lui Philou. 
Scoarța copacului este foarte specială: scorțoasă, dar 
și cu părți netede. El are o coroană fermecătoare, care 
este susținută de zeci de crengi.

„Astăzi este o zi perfectă, ca să mai vizitez încă o 
dată copacul,“ decide Philou și o ia în direcția pădurii.

Dar unde se află copacul? Să-l găsească iarăși, nu 
este așa de ușor. În cele din urmă sunt atâția copaci în 
pădure. Philou descoperise frumusețea acestui copac 
magnific, doar în momentul în care s-a aflat lângă el. 
Deci,ca să găsească acel copac deosebit, va trebui să 

meargă să-l caute prin pădure.

Uneori se gândește: „Oh, este oare acesta?“, dar nu 
este deloc sigur. Pâna în momentul în care el zărește 
de la distanță un copac: „Oh, acesta poate fi!“

Philou fuge la acel loc – întradevăr: este copacul 
magnific a lui Philou! „Ia uite, de la distanță arată cu 
totul altcumva decât din apropiere,“ se gândește el 
„iar dacă te uiți numai la o parte din el – de exemplu 
scoarța – arată cu totul diferit… asta este interesant!“

Philou are o idee: El vrea să fotografieze copacul! 
Și anume din perspective diferite. O dată din apro-
piere, o dată de la depărtare, și odata dintr-o parte a 
acestuia.

Vrei să încerci și tu?
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Es kann mit den Bildern auch ein Such-Spiel gemacht 
werden, wobei die Bilder aller Kinder vermischt werden 
und immer die drei zusammengehörigen Bilder gefun-
den werden müssen.

1.  Suche dir ein Motiv im Gruppenraum, zum Beispiel ein Puppen-
haus, ein Stofftier, ein Bild, ... 

2.  Schalte die Kamera ein.

3.  Fotografiere das Motiv aus verschiedenen Blickwinkeln:
• Das Motiv von ganz fern
• Das Motiv von ganz nah
• einen Ausschnitt/Teil des Motivs

4.  Drucke gemeinsam mit einem Erwachsenen deine drei Bilder aus.

5.  Seht euch gemeinsam in der Gruppe alle eure Bilder an: 

• Erkennst du die Motive? Was ist zu sehen?

• Auf welchem der drei Bilder gefällt dir das jeweilige Motiv am 
besten?


