IP FVZ – SREDA, 7. 4. 2021

Pozdravljeni,
danes imamo zoom ob 13ih! Bodi točen!

Navodilo za snemanje animacije
Naloge:
1. Na svoj telefon si naloži »stop motion« program
- naloži aplikacijo Stop Motion Studio na svoj telefon, najdeš jo v »Trgovini Google Play«

-

sledi navodilom za zagon aplikacije

-

dokončaj namestitev in dovoli snemanje; zaženi novo animacijo

2. Posnemi animacijo
- lahko narediš film, kot ste ga želeli posneti skupaj s sošolci v skupini, verjetno bodo
potrebne tudi kakšne spremembe (druga tehnika itd.)
3. Predpriprava
- naredi si enostaven scenarij in nariši enostaven zgodboris
- uredi si miren kotiček za snemanje (na primer na pisalni mizi, kamor usmeriš eno ali dve
namizni svetilki)

Slika 1 in 2: svoj telefon sem zalepila na pručko, ki sem jo postavila na mizo, spodaj je odprta revija
National Geographic, ki je bila podlaga za mojo »stop motion« animacijo (naredila sem animacijo, kako
se tornado vrti v vetru, nato pa počasi zagrabi in v vrtinec potegne hišo, ki jo potem odnese in na koncu
je hiška že čisto majhna in izgine v nebo)
-

bodi pripravljen delati vsaj dve uri, da ne izgubiš rdeče niti svoje zgodbe
igraj se z nastavitvami v programu, preizkusi možnosti, poglej »tutorial«, ki ga nudi
aplikacija sama
- zraven poišči tudi kakšen »tutorial« na spletu
https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI
https://www.youtube.com/watch?v=igJJl7r_2GE
https://www.youtube.com/watch?v=IzBL7LtlzMw
4. Lahko posnameš dva ali več filmov in izbereš boljšega (dolg naj bo od 20 sekund do ene minute)
5. Svojo animacijo mi posreduj na mejl preko »WeTransfer«

Tehnike:
1. Kolaž – najboljša tehnika za delo od doma, saj lahko uporabiš stare revije
2. Piksilacija – zdaj odpade, ker se ne smemo družiti, razen, če v sodelovanje prepričaš
družinske člane
3. Plastelin – samo, če ga že imaš doma, ne hodi ga kupovat
4. Lego – če želiš, dodajam še to tehniko, saj vem, da je kar nekaj lego navdušencev med vami
(lahko narediš »Lego – piksilacijo« z lego-človečki)
Kako bom pregledala vaše animacije, se bomo dogovorili naknadno.
V kolikor imaš kakršne koli težave, mi sporoči in bom poskusila pomagati.
Uspešno delo in pazi nase ter na druge!
Angelica Podoš

