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... in Bildern



Nuk ka kaluar aq shumë kohë, që Filou po shëtis-
te i lumtur në pyllin e tij më të preferuar. Kur atij i 
kujtohet shëtitja e tij në pyll, atij i duhet të buzëqesh 
me vehten e tij, mbasi ai ka zbuluar dicka shumë të 
veçantë, një pemë. Një pemë madhështore të mre-
kullueshme, siç i duket Filout. Lëkura e pemës është 
shumë e veçantë: pak e ashpër dhe pak e rrëshqits-
hme. Gjithashtu pema ka një majë të magjikshme e 
cila mbështetet mbi dhjetra degë.

„Sot është një ditë perfekte,“ për ti bërë edhe 
njëherë vizitë pemës, vendos Filou dhe shëtit në dre-
jtim të pyllit.

Po ku ishte pema dhe njëherë? Për ta gjetur atë 
nuk është e lehtë, pasi në pyll ka aq shumë pemë. Fi-
lou e zbuloi bukurinë e kësaj peme të veçantë vetëm 
kur ishte krejt afër pemës. Prandaj, ai shëtit dhe shë-

tit andej e këtej përmes pyllit për të kërkuar pemën e 
tij të veçantë. 

Ndonjëherë ai mendon: „Oh mos është kjo ndosh-
ta?“, por i sigurtë nuk është kurrë. Kur pa pritur nga 
larg zbulon një pemë: „Ah, kjo mund të jetë!“

Filou vrapon në drejtim të saj – dhe me të vërtetë: 
është pema madhështore e mrekullueshme e Filout! 
„Por kjo duket nga larg krejt ndryshe, se sa nga afër,“ 
mendon ai „dhe në qoftë se shikohet vetëm një pjesë 
e saj-për shembull lëkura,-duket përsëri krejt ndrys-
he... Kjo është tërheqëse!“

Për këtë, Filou ka një ide: Ai do ti bëjë foto pemës! 
Në këndvështrime të ndryshme. Njëherë nga afër, 
njëherë nga shumë larg dhe njëherë vetëm një pjesë 
të saj.

A dëshiron edhe ti ta provosh?

... in Worten
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... und jetzt bist du an der Reihe

» Kamera 

 oder ein

» Handy  
mit Kamerafunktion 

» Computer, Drucker
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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?


