Grupa wiekowa: 6+

Cel:
Tworzenie własnej animacji poklatkowej za pomocą folii i papieru
poprzez rysowanie postaci ze starych polskich bajek na folii oraz
przykładaniu ich w różnych pozycjach do wybranego tła, aby stworzyć
animację.

Warsz t a t y z e s t a r e j animacji filmowej

Ani macja POKLATKWA

Lista materiałów:
Książka Ferdynanda z ilustracjami Mikulskiego,
folia,
bloki rysunkowe a4 białe (2 strony na dziecko),
cienkopisy do folii (czarne),
pędzle w 2 rozmiarach,
farby akrylowe,
paletki,
kubeczki na wodę,
druki postaci (TUTAJ)

Przygotowanie sali:
Dzieci mogą pracować przy stołach.
Przebieg zajęć
1. Opowiedz dzieciom o animacjach do lat 80., z których wizerunków
będą korzystać - np. Baltazar Gąbka, Myszka Miki, Ferdynand
Wspaniały, Bolek i Lolek, Reksiu. Przedstaw również bajki w wersji
książkowej.
2. Wytłumacz czym jest animacja poklatkowa oraz na czym polega jej
tworzenie. Możesz włączyć film przedstawiający tworzenie animacji
poklatkowej lub zaprezentować na podstawie własnych materiałów.
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3. Pokaż dzieciom wydrukowane wcześniej postacie. Daj im chwilę na
zapoznanie się z nimi oraz wybór.
4. Rozdaj dzieciom cienkopisy, folię oraz wybrane
przez nich druki postaci.
5.Dzieci muszą obrysować kontury wybranej postaci na folii oraz
obrócić ją na drugą stronę.

7. Dzieci muszą pomalować swoją postać na folii (z drugiej strony niż
obrysowywały kontury cienkopisem).

Warsz t a t y z e s t a r e j animacji filmowej

ANI MACJA Poklatkowa

6. Rozdaj dzieciom farby rozlane na paletkach oraz pędzle.

8. Po wyschnięciu prac, dzieci muszą przyłożyć swoje postacie do
wybranego tła z bajki oraz robić ich zdjęcia w różnych konfiguracjach.
Kiedy dojdzie do szybkiego przewijania zdjęć bądź utworzenia z nich
filmu - powstaje animacja poklatkowa.
9. Po upływie wyznaczonego czasu, gdy dzieci skończą już tworzyć
swoją animację poklatkową, pomóż im uporządkować materiały.
10. Po skończonych warsztatach można zorganizować wystawę lub
pokaz gotowych animacji. Zachęć każdego z artystów do
opowiedzenia o swojej pracy.
Animacja Poklatkowa:
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