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FOTOZGODBA

• V vsakem hišnem prostoru poišči najzanimivejši predmet. 

• Hitro na lov!

• Ko predmete imaš, vsakemu izmed njih dodaj eno človeško lastnost. 
(Npr. krtača za lase ali glavnik – skrbnost)



• Poleg tvojih zanimivih predmetov v fotozgodbi nastopaš tudi TI. 

• Imaš glavno vlogo. Izberi si eno nadnaravno moč, ki te bo spremljala v 
fotozgodbi.

(Npr. nevidnost, vsevednost, neprebojnost …)

• Sedaj pa akcija. Začni sestavljati zgodbo. 

Namig kako sestaviš zgodbo:
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• Pripravi si načrt.
Vzemi A4 list in nariši 6 predalčkov. 

• Izmisli si naslov, skiciraj 6 prizorov. 
Vključi vse predmete in sebe.
Zadnji prizor je SREČEN konec.
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• Si že pripravljen na fotografiranje. Pripravi prostor, nastopajoče.

• Sledi fotografiranje  vseh prizorov. (od 1. do 6. )

• Izdelava fotozgodbe.         
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Fotografije natisni in jih izreži. Prilepi jih 

na večji list (risalni list) ali karton, kar 

najdeš doma. Seveda je lahko na drugi 

strani že porisan. :)

Fotografijam nariši, pobarvaj … njihove 

dodatke. Likovno oblikuješ tudi okolico, 

oziroma kraj dogajanja. Rišeš, barvaš 

lahko z barvicami in flomastri. 

Zgoraj napiši naslov ter seveda avtorja 

na koncu.

Fotozgodbi dodaj še besede, povedi, 

lahko kot strip …

Fotografije si oglej, uredi si jih v svojem 

dokumentu s pomočjo računalnika ...

Fotografijam dodaj, nariši, pobarvaj … 

njihove dodatke. Vse to počneš s 

programom za urejanje fotografij, saj to 

znaš. :)

Zgoraj oziroma na začetku napiši naslov, 

ter avtorja na koncu.

Svoji fotozgodbi dodaj še besede, povedi, 

lahko oblačke, da nastane strip ...

možnost A možnost B
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• Predstavi svojo fotozgodbo tvojim družinskim članom.

• Lahko se tudi posnameš in filmček pošlješ svoji učiteljici.

Verjamem, da si bo z veseljem ogledala tvojo mojstrovino. :)
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Pripravila Simona Peternelj
učiteljica CŠOD Cerkno


