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... in Bildern



Kısa bir zaman önce Philou çok sevdiği bir or-
manda yürüyormuş. Bu yürüyüşünü her hatırladığın-
da gülümsüyordu. Çünkü çok özel bir şey keşfetmişti. 
Bu bir ağaçtı! Philonun gördügü kadarıyla harika ve 
muhteşem bir ağaçtı. Ağacın kabukları çok özeldi;-
biraz kaba aynı zamanda birazcık da kaygandı. Ve 
ağacın onlarca dal tarafından desteklenen büyüleyici 
bir tepesi varmış.

„Bugün ağacı yeniden ziyaret etmek için mükem-
mel bir gündü,“ bu kararı verir ve ormana doğru 
yürür.

Ama ağaç ormanın neresindeydi? Onu bulmak o 
kadar kolay değildi çünkü ormanda çok fazla ağaç 
vardı. Philou ağacı ilk gördügünde ağacın özellikle-
rini yakından keşfetmişti. Böylece Philou, özel ağacı 
bulmak için ormanda yürümeye devam etti.

Bazen „Ooo belki de bu ağaçtır?“ diye düşündü 
ama tam emin olamadı. Ta ki uzaktaki bir ağacı an-
iden keşfedene kadar. Philou „Ooo belki bu olabilir“ 
diye düşündü.

Hemen keşfettiği ağaca doğru koştu. Evet işte bu 
Philounun ağacıydı. “Hmm benim keşfettiğim ağaç 
uzaktan çok farklı görünüyormuş,“ diye düşündü 
Philou. „Ağacın bir parçasına baktığımızda, örneğin 
kabuğuna, tamamen farklı görünüyor… Bu epey 
heyecan verici!“

Philounun bir fikri var: ağacın resmini çekmek is-
tiyor! Hem de farklı açılardan. Bir kere yakından bir 
kere uzaktan, ve bir kere de ağacın bir parçasını.

Sende denemek istermisin?

... in Worten
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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?


