Gör din egen animerade flm! - med förberedelse
Tidsåtgång: 1 halvdag och 1 heldag
Ålder: passar för åk 4 – 9
Antal elever: helklass (ca 25)
Pris: Dag 1 kommer en flmpedagog halvdag, dag 2 kommer två flmpedagoger heldag,
15 000kr (plus moms)
Detta lämpar sig väl om man vill ge sina elever möjlighet att förstå verktyget innan de
börjar skapa. Ger ett lugnare och mer fördjupat arbetstempo än om man gör allt på en
dag. Det är lättare att använda animationens möjligheter och begränsningar om man har
provat på det innan man gör sin berättelse. Ger även skolans pedagoger möjlighet att
förbereda och förstå hur de kan göra en bedömning av elevernas arbete.
Dag1 (ca 8.30 – 11):
Inspirationsdag och prova-på. Vi börjar dagen med en inspirationsföreläsning om våra
flmer och animation i allmänhet. Hur fungerar det? Hur kan man använda det? Vad fnns
det för olika stilar och tekniker?
Sedan får klassen prova på att animera i lera eller cut-out teknik, beroende på vilken
teknik som ska användas dag 2..
Förberedelse i klassrum innan dag 2:
- Klasserna förbereds genom att delas in i grupper, ca 3-5 st i varje grupp, max 7 grupper
per klass.
- Grupperna skriver tillsammans en kort synopsis på ca en halv A4 om vad flmen ska
handla om. Här är en bra chans för ansvarig pedagog att använda ett aktuellt tema som
de arbetat med under lektionerna, ex; värdegrund, ordspråk, medeltiden,
multiplikationstabellen, mm, mm.
Dag 2 (ca 8.30 - 14)
- Grupperna gör storyboards och skapar bakgrunder
och fgurer
- Animation
- Ljudläggning
Teknik och material:
- Skolan står för ipads med apparna Stop Motion Studio
och iMovie nerladdade, en till varje grupp.
- Skolan står för material; färgat papper, häftmassa,
tuchpennor eller lera.
- Vi tar med stativ och ipadhållare.
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