
Maak een kort stopmotionfilmpje en stuur deze digitale wenskaart naar 
iemand die het kan gebruiken.

Een stopmotionfilmpje maak je in een speciale app: Stopmotion Studio. Door 
foto’s te maken van iets dat je elke keer een héél klein beetje verschuift maak 
je een filmpje. 

In deze tijd van thuiszitten zijn er een hoop mensen die wel iets leuks kunnen 
gebruiken. Bijvoorbeeld de oude mensen in de verpleeghuizen, mensen die 
thuis ziek zijn, of de mensen die ervoor zorgen dat alles straks weer normaal is. 

Voor die mensen verzamel ik de wenskaartfilmpjes en bezorg ik de filmpjes.

Wat moet je doen?

Je maakt een bewegende wenskaart op een iPad of een mobiel met de app 
StopMotion Studio.
Als je op deze link klikt zie je wat voorbeelden:
https://youtu.be/l7pvKRHoH74

Dat kun jij ook!
Begin met kijken naar dit filmpje, daar vertel ik je wat de opdracht is:
https://youtu.be/EhGIcZ9gvIk
  

Wat heb je nodig:

+ Een iPad, tablet of mobiele telefoon waar je de app Stopmotion Studio       
   op hebt gedownload. Deze app kun je downloaden via Google Play of App     
   Store en hij is gratis. 
+ 3 vellen A4 papier
+ Stiften
+ Schaar 
+ Tape
+ Schrijfpotlood

Op de volgende bladen kun je zien:
+ hoe je zelf een tafeltje kunt maken zodat je tablet of mobiele telefoon stil   
   blijft liggen.
+ wat je moet doen om het filmpje op te slaan en te bewaren op je tablet of  
   mobiel. 
+ hoe stopmotion werkt op de iPad.
+ hoe stopmotion werkt op de android tablet of telefoon.

Challenge

Klaar met je filmpje?
Stuur het naar iedereen die je het wilt sturen. En, stuur het naar mij! Dan 
zorg ik ervoor dat het bij degene terecht komt die wel een steuntje kunnen 
gebruiken. 
Ik laat je weten wanneer het op de sociale media te zien is. 

Mijn adres is:
digitalewenskaartrenkum@gmail.com

Kom je er niet uit? Bel gerust. Mijn telefoonnummer is 0647987247.

Succes!
Beatrijs

https://youtu.be/l7pvKRHoH74
https://youtu.be/EhGIcZ9gvIk


Zelf tablettafeltje maken Filmpje opsturen

Dat doe je door een plankje te 
leggen op een stapel boeken. 
Schuif de camera van de mobiel 
over het randje, zodat de came-
ra foto’s kan maken. 

In plaats van boeken kun je ook 
rollen wc-papier gebruiken.

Of je gebruikt een doos. 
Maak een gaatje in de doos voor 
de camera. 

HEEL BELANGRIJK! 
Zorg ervoor dat je tablet of mobiel stil blijft liggen. Daarvoor maak je zelf 
een tafeltje waar een vel papier onder gelegd kan worden.

1. Als je op dit pijltje drukt ga je 
naar je beginscherm en is je film-
pje opgeslagen. 

2. Klik op select.

3. Klik op het filmpje dat je wil 
bewaren. 

4. Klik op export movie.  

6. Je filmpje staat bij de foto’s op je 
tablet of mobiel. Vanaf hier kun je 
hem opsturen naar mij. 

5. Klik op save video. 



Klik op record om te beginnen.
Klik op stop als je klaar bent.
Klik op play om te checken.
Klik op done als het goed is. 

StopMotion Studio

Met deze knop kun je 
je filmpje terugkijken.

Als je deze schuif halverwege zet, dan zie je twee beelden 
door elkaar. De laatste foto en de foto die je gaat maken. 
Handig om te gebruiken als je een vormpje weg hebt gehaald 
en weer op dezelfde plek terug wilt leggen.

Door op de rode knop te 
drukken maak je een foto.

Met deze knop kom je 
weer aan het begin van 
je filmpje. 

Als je op het tandwiel drukt 
kun je instellen hoeveel foto’s 
je maakt per seconde. Stel dit 
in op 10. 

Met de microfoon 
kun je je eigen 
stem opnemen. 

Als je een foutje maakt kun je de 
laatste foto weggooien. Dat doe je 
door te klikken op de foto die je weg 
wilt gooien. Dan verschijnt deze 
prullenbak. Klik op de prullenbak en 
weg is je foutje.

iPad



StopMotion Studio

Met deze knop kun je je 
filmpje terugkijken.

Als je deze schuif halverwege zet, dan zie je twee beelden 
door elkaar. De laatste foto en de foto die je gaat maken. 
Handig om te gebruiken als je een vormpje weg hebt gehaald 
en weer op dezelfde plek terug wilt leggen.

Door op de rode knop te 
drukken maak je een foto.

Met deze knop ga je naar de 
camera toe. En kun je weer 
verder met foto’s maken. 

Als je op het tandwiel drukt kun je 
instellen hoeveel foto’s je maakt per 
seconde. Stel dit in op 10. 

Met de microfoon kun je je eigen stem 
opnemen. Klik op record om te beginnen.
Klik op stop als je klaar bent.
Klik op play om te checken.
Klik op done als het goed is. 

Als je een foutje maakt kun 
je de laatste foto weggooien. 
Dat doe je door te klikken 
op de foto die je weg wilt 
gooien. Dan verschijnt deze 
prullenbak. Klik op de 
prullenbak en weg is je 
foutje.

mobiele telefoon/android


