filmlege

glasbanditten
stopmotion

I denne filmleg gør børnene ”døde” ting levende ved at sætte øjne
på tingene og bevæge dem!

•

Varighed: 20 min. til opstilling og 30 min. til optagelse og lyd.

•

Antal børn: 2 pr. tablet.

•

Udstyr og opstilling: Tablet med stopmotion program, lodret 3D opstilling.

•

Materialer: To gennemsigtige glas, friskpresset frugtjuice eller saftevand, en kande
med det samme væske, øjne med forskellige udtryk, klæbemasse til at sætte øjnene
fast på glasset, to sugerør.

Forberedelse
•

Start med at finde et lokale med jævn belysning, hvor I kan lave jeres 3D opstilling op
ad en bar væg – evt. med et kulørt stk. karton i A2 som baggrund.
Det skal have en anden farve en væsken.

•

Placer jeres tablet foran væggen/baggrunden.

•

Stil glassene ind i billedet og juster placeringen af tabletten til I synes, billedet
fungerer godt.
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Optagelse
•

Nu skal børnene til at optage deres billeder. Det ene barn er fotografen, der optager
billederne. Det andet barn flytter glassene, suger saften op og hælder saft i det
tomme glas.

•

Et glas med farvet væske kommer glidende ind på bordet.
Kigger til den ene og den anden side.

•

Pludselig kommer et tomt glas med et sugerør glidende ind. D
et kigger vredt på det fulde glas.

•

Det tomme glas glider over til det fulde glas og stiller sig helt tæt op af det.
Glasset fyldes lidt efter lidt med væsken fra det fulde glas.
Det nu tomme glas bliver stående tilbage – øv!

•

Først optager fotografen det ene glas, der kommer glidende ind, så det andet.
Efter hvert lille ryk skal glasset stå stille, og fotografen optager 2 billeder.

•

Det andet barn suger forsigtigt en mundfuld saft op ad gangen med sit eget sugerør,
uden at røre ved det andet sugerør i glasset. Efter hver mundfuld hælder barnet en
sjat saft i det tomme glas. Derefter tager fotografen 2 billeder af glassene.

•

Denne proces fortsættes indtil det fyldte glas er tomt og det tomme glas er fyldt.

Gode tips
•

Det er vigtigt at der er små pauser i filmen, så I kan nå at se den nye figur i mindst et
sekund. Husk derfor at tage 20 billeder af den forvandlede figur.

•

Funktionen onion-skin viser det sidste billede, der er taget sammen med det nye
motiv. Funktionen hjælper jer med at se, hvor I skal placere den nye figur, når I bytter
den ud med modstanderen.

Redigering og lyd
•

Efter optagelserne kan I ændre på filmens afspilningshastighed eller lave små pauser i
filmen, ved at kopiere enkeltbilleder.  

•

Tilføj musik og / eller optag jeres egne magiske lydeffekter til kampen og forvandlingen.
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Opsamling
•

Børnene vil elske at se deres dramatiske duel film igen og igen!

•

Tal om:
•

Hvordan det kan være, at tryllekunstneren kan forvandle sin modstander i filmen?

•

At man kan trylle og snyde på film!

•

Hvad var sjovt / svært?

•

Inviter de andre børn i børnehaven på en dramatisk duel film.

•

Send filmene til børnenes forældre som e-mail.

Forslag til variationer
•

Prøv at lave filmlegen med andre ”døde” ting, der får øjne og måske en mund.
Det kan være sko, madderne i madkassen, vanter, sokker, frugt og grøntsager
– alting kan få liv!

•

Børnenes ting skal finde på noget sjovt!
Lad børnene lege historien frem med ’figurerne’.

•

Når børnene skal tegne øjnene, kan I lave en øvelse, hvor børnene selv laver karikerede
udtryk med ansigtet. Lad børnene kigge på hinanden eller bruge et spejl for at blive
bevidste om de følelser, øjnene og evt. munden udtrykker.

•

Se filmen ”Ansigtsudtryk” under Tips og Tricks.
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