
 -  Opdracht 5 - Animaties maken in de winter 

 

Bouw:       Onderbouw Looptijd:                        (max.) 3 weken 

ICT doel:  Presenteren op een digitaal platform 21st vaardigheid:  Video & animatievaardigheden   

Tool:                  Foto- en videotoepassingen  
 

 

 

  

 Stappen                  Juf deed het zo  
1.  Ga (bij voorkeur samen met een directe collega) op zoek naar 

verschillende korte animatievideo;s waarin de winter, kou, sneeuw, 

etc. centraal staan. Maak daaruit een selectie van vier video’s die elk 

een andere stijl laten zien.   

 Op youtube.com en vimeo.com zijn natuurlijk heel veel filmpjes te vinden. 

Zorg dat je een beetje varieert in je zoektermen zodat je de beste resultaten 

vindt. Hieronder wat voorbeelden, maar probeer vooral zelf nieuwe te vinden:  

https://youtu.be/ZnWRtIr7PEE, https://youtu.be/6lTCHjC5WoU 

https://youtu.be/oHdxGWpfPdo, https://youtu.be/zcpdv-OrQx0 

https://youtu.be/RWiOhlqEDz4, https://vimeo.com/110187295 

https://vimeo.com/82278384, https://vimeo.com/46356842  

2.  Bekijk met jouw leerlingen de vier video’s. De leerlingen mogen 

stemmen over welk filmpje ze het leukst vinden en welke ze willen 

namaken.   

   

3.  Bedenk nu samen met de leerlingen de meest geschikte manier om 

de geselecteerde video na te maken. Doe samen met de leerlingen 

onderzoek naar animatietechnieken. Experimenteer en daag jezelf 

uit. Je hoeft natuurlijk niet de exacte techniek van het originele 

filmpje te gebruiken. Je kunt het helemaal naar je eigen hand zetten.  

 Hier kun je de leerlijn ‘educatieve video’s maken’ vinden: 

http://issuu.com/creativelearninglab/docs/leerlijn/1?e=2325776/6219868  

Minecraft animatie maken: https://youtu.be/3rng42LcVHM Algemeen 

animatie maken: http://ict-en- 

onderwijs.blogspot.nl/2011/06/animaties-maken.html   

4.  Wanneer je de techniek(en) hebt geselecteerd en hebt kunnen 

oefenen gaan jullie aan de slag met het (na)maken van de animatie. 

Laat de leerlingen de regie nemen over de inhoud, maar hou zelf goed 

vinger aan de pols als het gaat om de techniek.   

   

5.  Upload de resultaten en het onderzoek dat je samen met de leerlingen 

hebt gedaan naar de gezamenlijke ruimte zodat collega’s er inspiratie 

uit kunnen halen voor de toekomst.   

   

   

 

Variaties (voor bijv. een andere bouw): Er zijn nog vele andere onderwerpen waar omheen je een animatie kunt maken. Je kunt het iets moeilijker 

maken, voor een hogere bouw door de leerlingen een educatieve inhoud (‘hoe werkt het menselijk hart’, of ‘waarom zijn er geen dino’s meer’) te laten 

bedenken die ze moeten animeren. Dan gebruik je de gezochte video’s als inspiratie, maar je maakt zelf met de leerlingen de inhoud.  

 

 


