Dramales
Doelstellingen aflevering
Leerlingen weten aan het eind van de les:
dat een animatie een filmpje is van allemaal plaatjes achter elkaar
dat een animatie maken heel veel tijd kost
dat je voordat je een animatie gaat maken het verhaal eerst moet uittekenen. Dat heet een
storyboard
dat een flipboek een boek is met op iedere bladzijde een iets veranderde tekening
Nodig:
Ruimte om een dramales te geven (leeg lokaal of de speelzaal bijvoorbeeld)
Inleiding
Vertel dat Fahd een animatiefilmpje over Raaf liet maken. Daarvoor moest hij goed weten hoe Raaf
eruit zag en hoe Raaf bewoog. In deze les gaan de kinderen oefenen met het namaken van
bewegingen van iemand anders. Eerst met een paar oefeningen, daarna gaan ze echt een scène in
het HBB-clubhuis bedenken!
Spiegelspel in de kring (opwarming 1) – kerndoel 54
Begin in een kring. Vertel dat je een beweging voor gaat doen en dat de kinderen dit na mogen doen
(bijvoorbeeld in de handen klappen). Als u het teken geeft, maakt het eerste kind in de kring een
beweging. De rest van de kring neemt dit over. Ga zo de kring rond.
Spiegelspel in tweetallen (opwarming 2) – kerndoel 54
Laat de kinderen nu in tweetallen tegenover elkaar gaan staan. Ze zijn elkaars spiegel. Eerst mag de
één bewegen terwijl de ander nadoet, dan andersom. Wat gebeurt er als ze snel bewegen en wat als
ze langzaam bewegen?
Afspreekspel – kerndoel 54
Vraag aan de kinderen wat voor dingen Raaf vaak doet. Hoe beweegt hij en hoe praat hij? Hoe zit dat
met Fahd en Carlijn? De kinderen mogen in groepjes een scène in het HBB-clubhuis bedenken. Er
komen ook weleens mensen op bezoek bij het clubhuis, zoals twee weken geleden bij de aflevering
over pesten en plagen. Zo kunnen alle kinderen uit het groepje dus een rol krijgen.
Afsluiting
Natuurlijk moet er ook opgetreden worden. Laat alle groepjes hun toneelstukje opvoeren, de rest
van de klas is het publiek. Bespreken eventueel wat voor verschillen er waren tussen de groepjes.
Vraag per toneelstukje wat de kinderen goed vonden (kerndoel 55).

