
 

Animatie  
Introductie 

Leerlingen leren aan de hand van 

de betoverende stop motion film 

'Munya in Mij' om hun 

filmervaring te verwoorden en te 

onderzoeken. Wat vinden ze van 

de film? Waarom? 

Ook ontdekken ze dat de makers 

een boodschap met de film 

hebben ("Laat je niet op je kop 

zitten! Je bent sterker dan je 

denkt!"). Dit ontdekken ze door 

het onderzoeken van de filmische 

elementen (verhaal, vormgeving 

(o.a. de muziek) en de 

animatietechniek (stop-motion) 

van de korte film 'Munya in mij' 

(2013) van regisseur Mascha 

Halberstadt. 

De bijbehorende leerdoelen van 

deze les staan beschreven in het 

boekje Doorlopende leerlijn film p. 

25.  

ONLINE LES: 

LessonUp les animatie Munya in 

mij! 

Deel 4  

Animatiefilmpje maken met stop – 

motion 

Kijken/verwoorden/onderzoeken/creëren 

1. Bekijk - Munya in mij 

2. Verwoorden – beantwoord de 

volgende vragen – zie 

LessonUp vanaf slide 5  
 

3. Onderzoek -Hoe maak je een 

animatie? 

Bekijk voorbeelden van stop – 

motion filmpjes op de playlist 

Filmeducatie IKC PC – en bekijk 

deze 15 min Klokhuisfilm. Of 

een kortere- 3 min uitleg.  

 

4. Creëren - De leerling maakt 

zelf een stop motion van klei, 

voorwerpen of met pen en 

papier in de app 'Stop Motion 

Studio'.  

 

De filmmaker heeft met de 

animatiefilm de kijker een 

boodschap kunnen meegeven: 

in dit geval: 'laat de innerlijke 

kracht zien waarmee je een 

situatie kan veranderen.' 

Schrijf een verhaal. Wat is 

jouw boodschap? Wat wil jij 

ons meegeven? 

 

5. Reflecteren - Deel je 

animatiefilm met de klas! 

Bekijk en bespreek de film en 

de keuzes die de 

maker/leerling heeft gemaakt.  

Wat is animatie: 

Munya is mij een stop motion-

animatie: een animatietechniek 

naast bijvoorbeeld tekenfilm en 

computeranimatie.  

Bij stop motion verandert een 

'animator' bijvoorbeeld poppen 

telkens een beetje van positie of 

uitdrukking, maakt hier foto's van 

en speelt deze achter elkaar af. 

Hierdoor lijken de poppen te 

bewegen. 

 

Alles wat moet bewegen, wordt 

door de animator onder de camera 

stukje voor stukje verschoven en 

opgenomen. Wanneer deze 

beelden achter elkaar gemonteerd 

worden, wordt de suggestie van 

beweging gewekt. Het kan om 

bestaande voorwerpen gaan, 

maak ook speciaal gemaakte 

poppen of klei-figuren.(LessonUp) 
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