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Hoe kan ik een film maken ?

Dit heb je nodig :
Wit tekenpapier
Tekengerei
Schaar
Kleefband
Viltstiften
Nietjesmachine
Potlood

1

Neem een blad papier.
Leg de bovenkant ervan op de onderkant.
Vouw het blad zo in de helft. Knip het blad in twee.

2

Leg het halve blad papier voor u met de korte kant naar jou gekeerd.
Vouw dit nog eens in twee door de bovenkant weer op de
onderkant te leggen.
Leg de open kant naar u.
Het lijkt nu op een schrijfblokje, dat naar boven open klapt.

3

Teken bijvoorbeeld een gezicht op het bovenste blad.
Druk goed door of gebruik doorslagpapier (carbonpapier).
Het is belangrijk dat beide tekeningen hetzelfde zijn behalve een paar kleine verschillen.

4

Als je een lachend gezicht maakt op het eerste blad,
maak dan een droevig gezicht op het tweede blad.

-Om de ‚film te spelen', wind je de eerste pagina rond een potlood of een ander
rond voorwerp. Je ziet nu slechts het tweede beeld.
Als je het potlood snel van boven naar onder en terug over het blad rolt…
Zie je het gezicht telkens veranderen!

5

6

-Zorg ervoor dat je blaadjes niet
wegschuiven tijdens het afspelen van de film.
Kleef bijvoorbeeld het onderste blad vast op de bank.
-Om goed te kunnen rollen neem je best een lang potlood of een rond stukje hout dat
ver genoeg naar buiten steekt zodat je het goed kunt vasthouden.
Je moet immers nogal snel over en weer kunnen schuiven.

7

-Potlood en papier zijn niet voldoende om de film af te spelen. Wat ontbreekt er nog?
Kies uit: elektriciteit spierkracht warmte water wind.
-Om vaders en moeders in één woord te noemen, gebruiken we het woord ouders.
Koud en warm noemen we in één woord temperatuur.
Welk woord gebruiken volwassenen om
elektriciteit spierkracht warmte water wind in één woord te noemen?

?

Kies uit: afstand energie gewicht inhoud tijd

Maak een nieuwe film: teken nu een figuurtje in een roeiboot
en een wolk die voorbijschuift.
Maak nu zelf een andere film met een onderwerp naar keuze.

Vertel waarover jouw filmpje gaat.
Wat is er naast het materiaal nog nodig om het filmpje te tonen?
Met welke materialen kun je zulk filmpje ook maken? Wat is de reden?
Met welke materialen lukt dat zeker niet? Wat is de reden?

