stop motion figur

Pædagogisk vejledning

Sådan bruges stop motion figuren
Når du skal animere med udklippede figurer, skal figuren bestå
af flere dele, så den kan bevæge sine arme og ben. Og så skal
hovedet kunne skiftes ud, så figuren kan have flere ansigtsudtryk
og vise følelser.
Stop motion figur arket består af:
3 hoveder
Du kan selv vælge hvem der skal være hovedpersonen.
- du kan også tegne et nyt hoved som du selv finder på.
4 arme (2 par arme)
Så er der mulighed for at vælge om armene skal være bukkede eller gå lige ud.
Du kan også farvelægge dem forskelligt, så to arme tilhører hovedpersonen
og de to andre arme tilhører en anden figur.
4 ben (2 par ben)
Det samme som med armene. Måske kan du se at to af benene har lange klør på
fødderne, de ben kan være sammen med hovedet med de spidse ører så du kan
lave en trold)
Et sværd
Som din hovedperson kan bruge hvis han/hun er en ridder.
En tryllestav
Som din hovedperson kan bruge til at trylle med.
- Du kan også tegne dine egne ting som figurerne kan bruge.
Sådan laver du din figur:
1. Tegn øjne, næse og mund så figuren får et ansigt.
De små ansigter i toppen af arket, viser hvordan
du tegner en der er glad, sur, søvnig eller ked af
det. Hvis du printer flere ark kan du lave flere
ansigter til den samme figur.
2. Farvelæg figuren med de farver du synes passer bedst.

3. Til sidst klippes hver del af figuren ud med en
saks. Klip så tæt på den yderste streg som muligt.

4. Figureren placeres på en baggrund så den
bliver en hel figur.
- Så er du klar til at starte din film!
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Eksempler på baggrunde
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Sådan bruges baggrunden

1. Åben “Indsæt titel på pdf” dokumentet.
Print arket med baggrundene ud i A3 størrelse.
Hvis du ikke kan printe ud i A3 kan du tegne
baggrunden af eller tegne din egen baggrund på
et stykke A3 papir eller karton. Evt print på to A4
ark og sætte dem sammen.
2. Farvelæg baggrunden med de farver du bedst
kan lide og som du synes passer til baggrunden.

3. Hvis du synes der mangler noget på baggrunden
kan du selv tegne det på.
Det kan være en fodbold eller en vase der står på
et bord.

4. Når baggrunden er færdig placeres den på et
fladt underlag. Et bord eller på gulvet.
Baggrunden kan også stilles op ad en væg, hvis I
har en lodret opstilling.
Brug malertape eller andet tape til at sætten
den godt fast på underlaget så baggrunden ikke
bevæger sig mens du filmer.

5. Hvis du tegner din egen baggrund, så husk at der
skal være noget figurerne kan stå på i bunden af
billedet.
Det kan være en vej, et gulv eller en græsplæne.

6. Figureren placeres på en baggrunden.
Husk hvis figuren skal holde noget i hånden eller
hvis der skal være andre ting i billedet som skal
filmes.
- Nu er du klar til at lave din film!
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Collage baggrund

Sådan laver du din egen
collage baggrund
1. Du kan bruge billeder som du klipper ud af
gamle blade, magaziner, aviser eller fotos. Prøv
også at bruge farvet papir, sølvpapir, stof og hvad
du ellers kan finde på.
Du kan også bruge rigtige ting, f.eks blade eller
sand som du finder udenfor.
2. Arrangér det du har klippet ud på et stykke A3
papir eller karton. Tænk over hvad baggrunden
skal forestille og lim alle delene fast på papiret.
Sørg for at elementerne ligger så fladt som muligt
på papiret så du kan bevæge figuren så nemt
som muligt.
3. Placér figuren (en eller flere) på baggrunden og
begynd at animere din film.
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