Stappenplan Stop-motion maken
Voorbereidingen
-

Zorg voor een digitale fotocamera die je later kunt aansluiten op je computer
Plaats je fototoestel op een vaste locatie zodat je foto altijd van op dezelfde plaats
genomen wordt.
Kies met je groep of klas een onderwerp en maak je verhaal op voorhand klaar,
anders verlies je veel te veel tijd tijdens het nemen van de foto’s

- Heel belangrijk: Hou het simpel en maak het niet te moeilijk.

Deel 1: foto’s nemen
Stap 1
Zet je fototoestel klaar. Zet je figuurtjes of tekening ook klaar. Maak je eerste foto.
Stap 2
Verplaats je figuurtje of maak je tekening verder af. Maak de volgend foto.
Stap 3
Verplaats je figuurtje of maak je tekening verder af. Maak de volgende foto.
Stap 4
Herhaal vorige stappen tot je voldoende foto’s hebt genomen. Probeer ongeveer 20 foto’s te
nemen en maximum 25 foto’s.

Deel 2: Stop-motion maken op computer
Stap 1
Plaats al je foto’s in een map op de computer. Vraag hiervoor eventueel hulp aan de
leerkracht.
Stap 2
Open Windows Movie Maker.
Stap 3
Importeer je foto’s in Movie maker vanuit je
eigen map.
Klik hiervoor aan de linkerzijde op Foto’s
importeren.
Zoek je foto’s, selecteer al de foto’s en klik op
Importeren.
Je foto’s komen nu in het midden van het
scherm tevoorschijn.

Stap 4
Pas de duur van je foto’s in je filmpje aan zodat deze niet te
lang in beeld komen.
Klik hiervoor bovenaan in het scherm op Extra – Opties –
Tabblad geavanceerd.
Pas de speelduur aan naar 0,500 met de pijltjes.

Stap 5
Selecteer al je foto’s in het midden van je
scherm en sleep ze naar het eerste vakje
onderaan in de tijdslijn.
Je foto’s worden nu in de verschillende vakjes
geplaatst. Mochten je foto’s niet op de juiste
volgorde staan, kun je ze verslepen naar de
juiste plaats.

Stap 6
Nu gaan we je project eerst opslaan, mocht er iets fout gaan.
Klik hiervoor bovenaan het scherm op bestand en dan op opslaan, kies een naam voor je
project en zet het project op de juiste plaats op je computer.
Stap 7
Exporteer je foto’s naar een filmpje.
Klik hiervoor op Bestand – Filmbestand opslaan.
Klik in het volgende venster op Deze Computer en klik
op Volgende.
Geef je filmpje een herkenbare naam en onthoud de
plaats van je filmpje, klik op volgende.
Kies bij overige instellingen voor Video Voor pocket
PC (volledig scherm) en klik op Volgende.
Je filmpje wordt nu gemaakt, als het klaar is klik op
volgende en klik op Voltooien. Je filmpje staat nu
klaar op de plaats waar je het bewaard hebt.
Proficiat, je filmpje is klaar!
Stap 8
Mail je filmpje als bijlage naar
sterrenklas@gmail.com.

