
 

Winterflipbook
Een boekje maken van papier met tekeningen erin en dit filmen
Een boekje waar je snel doorheen kunt bladeren en het lijkt alsof je tekeningen kunnen bewegen,
wordt een flipbook genoemd. Wij maken een winterversie en filmen de boekjes!

Duur : 90 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief, Media

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen

camera/telefoon/tablet
computer/laptop
stevig A4 papier
schaar
(grijs)potlood
kleurpotloden of stiften

gum
lijm, washitape of nietmachine
bijlage voor variant 1 en 2
optioneel: programma of app voor videobewerking

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
Een boekje waar je snel doorheen kunt bladeren, waardoor het lijkt alsof je tekeningen kunnen bewegen. Dit wordt een flipbook
genoemd! We gaan dit boekje zelf maken. Je kunt hem helemaal zelf tekenen of gebruik maken van de bijlage. Maak een keuze welke
variant je gaat maken, plak de tekeningen in de juiste volgorde achter elkaar en blader snel door je flipbook om de beweging te zien. Het
lijkt of je tekening beweegt, supertof! Tot slot filmen we het winterflipbook met een camera en je hebt je eigen animatiefilmpje!

Voorbereiding
Er staan drie varianten voor een winterflipbook in deze activiteit uitgelegd en elke variant heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad.
Bedenk vooraf welke variant het beste past bij de groep waarmee je aan het werk gaat.

Variant 1: is de makkelijke variant, maak dan gebruik van de bijlage. Deze variant is geschikt voor kinderen van 4 tot 6 jaar.
Variant 2: is de iets moeilijkere variant, bij deze variant maak je gebruik van de bijlage, maar teken je er zelf wat bij. Deze variant is
geschikt voor de kinderen van 6 tot 8 jaar.
Variant 3: is de moeilijkste variant, in deze variant maak je van het begin tot het einde je eigen flipbook. Deze variant is voor de kinderen
van 8 jaar en ouder.

Kies of jullie een flipbook per persoon of per groepje gaan maken.
Zorg dat je stevig papier hebt om een flipbook te kunnen maken, zo kun je makkelijk door het het boekje bladeren. Als je kiest
voor variant 1 en/of 2 print deze dan alvast uit op stevig papier.
Bekijk met elkaar onderstaand filmpje goed om te zien hoe je een flipbook maakt.

Kijktip: hoe maak je een flipbook?
https://www.youtube.com/watch?v=XipHF1NItfk
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Kijktip: een vuurwerkflipbook en een winterflipbook ter inspiratie
https://youtu.be/u4Ntkuwa6TE
https://youtu.be/wD-eOpZNK20

Aan de slag met variant 1
De makkelijke variant voor 4 tot 6 jaar
Stap 1: Kies welke bijlage jij wilt gebruiken en knip de kaartjes uit de bijlage. Nummer de kaartjes aan de linkerkant, zodat er straks nog
duidelijk is in welke volgorde de kaartjes moeten.

Stap 2: Kleur de tekeningen in, zoals jij wilt. Door verschillende kleuren te gebruiken in de achtergrond, veranderd niet alleen de positie
van het figuurtje, maar ook waar het figuurtje zich bevind. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de kleuren op alle plaatjes gelijk te
houden.

Stap 3: Leg de blaadjes nu in de goede volgorde bovenop elkaar. Het plaatje waarop de tekening eindigt komt achteraan. Zo stapel je
langzaam alle papiertjes op elkaar zodat je bovenop het beginplaatje hebt.

Stap 4: Houdt het stapeltje in je linkerhand en blader met je rechterhand snel van voor naar achteren door je boekje. Kijk of de tekeningen
in de goede volgorde staan en of je tekening echt beweegt. Pas dit eventueel aan. Ben je tevreden over het resultaat? Plak dan het stapeltje
papiertjes aan de linkerkant aan elkaar vast met lijm, washitape of een nietmachine.

Stap 5: Je winterflipbook is af!
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Aan de slag met variant 2
De moeilijkere variant voor 6 tot 8 jaar
Stap 1: Kies welke bijlage jij wilt gebruiken en knip de kaartjes uit de bijlage. Nummer de kaartjes aan de linkerkant, zodat er straks nog
duidelijk is in welke volgorde de kaartjes moeten.

Stap 2: Teken bij de sneeuwpop of de vuurpijl nog een ander figuurtje dat kan bewegen. Zoals een vogel, de maan of een sneeuwbal. Zorg
dat het figuurtje op elk plaatje net even anders staat. Bijvoorbeeld een sneeuwbal die steeds groter wordt op elk kaartje of de maan die
van groot steeds iets kleiner wordt.

Tip: Trek de papiertjes over op het raam, zodat je precies op dezelfde plek het figuurtje krijgt met elke keer een kleine aanpassing. Hoe
preciezer alles op elkaar lijkt, hoe beter je flipbook wordt.

Stap 3: Leg de blaadjes nu in de goede volgorde bovenop elkaar. Het plaatje waarop de tekening eindigt komt achteraan. Zo stapel je
langzaam alle papiertjes op elkaar zodat je bovenop het beginplaatje hebt.

Stap 4: Houdt het stapeltje in je linkerhand en blader met je rechterhand snel van voor naar achteren door je boekje. Kijk of de tekeningen
in de goede volgorde staan en of je tekening echt beweegt. Pas dit eventueel aan.

Stap 5: Kleur je gemaakte tekeningen eventueel in, zoals jij wilt. Let hierbij op dat alles dezelfde kleuren krijgt. Heb je bijvoorbeeld de
sneeuwpop, geef dan de sjaal op elke tekening dezelfde kleur. Doe dit ook met de achtergrond. Gebruik je een boom? Geef dan op elk
papiertje de boom dezelfde kleur.

Stap 6: Leg nu nog een keer de papiertjes op elkaar en blader er doorheen. Ben je tevreden over het resultaat? Plak dan het stapeltje
papiertjes aan de linkerkant aan elkaar vast met lijm, washitape of een nietmachine.

Stap 7: Je winterflipbook is af!

 



 

Aan de slag met variant 3
De moeilijkste variant voor 8 jaar en ouder
Stap 1: Vouw ieder A4-papier 1x in de lengte en 1x in de breedte dubbel. En vouw het vervolgens weer open.

Stap 2: Knip nu over alle vouwlijnen, waardoor er 4 kleinere papiertjes overblijven. Herhaal dit tot je in totaal 16 papiertjes hebt die even
groot zijn.

Stap 3: Bedenk wat je wilt gaan tekenen. Het leukste is als je een heel simpel verhaal kunt vertellen. Bijvoorbeeld van een sneeuwpop die
gaat schaatsen en dat de sneeuwpop op het ijs kapot valt. Een mini verhaal is vaak voldoende. Hoe groter je verhaal, hoe meer papiertjes
je nodig hebt. Zorg dat het verhaal duidelijk is en dat je kleine stappen maakt in de verschillen in tekeningen.

Stap 4: Begin op ieder papiertje een achtergrond te tekenen. Teken hierop vervolgens jouw figuurtje dat op elk papiertje een beetje van
plek veranderd. Bijvoorbeeld een sneeuwpop voor een berg die van links naar rechts loopt. Let hierbij op dat je aan de linkerkant
ongeveer 2 centimeter vrij houdt op elk papiertje. Deze kant plak je later aan elkaar. Je kunt eventueel de papiertjes nummeren, zodat je
later precies weet in welke volgorde je de papiertjes op elkaar kunt plakken. Zet deze nummers dan aan de linkerkant in de hoek, dan zie
je dit later niet meer. Je hoeft de tekeningen nog niet in te kleuren.

Tip: Trek de papiertjes over op het raam, zodat je precies op dezelfde plek de achtergronden of andere voorwerpen krijgt met elke keer
een kleine aanpassing. Hoe preciezer alles op elkaar lijkt, hoe beter je flipbook wordt.

Stap 5: Leg de blaadjes nu in de goede volgorde bovenop elkaar. Het plaatje waarop de tekening eindigt komt achteraan. Zo stapel je
langzaam alle papiertjes op elkaar zodat je bovenop het beginplaatje hebt.

Stap 6: Houdt het stapeltje in je linkerhand en blader met je rechterhand snel van voor naar achteren door je boekje. Kijk of de
tekeningen in de goede volgorde staan en of je tekening echt beweegt. Wanneer je wilt kun je de tekeningen nog aanpassen of nog meer
papiertjes toevoegen. Herhaal dan stap 1 t/m 3.

Stap 7: Kleur je gemaakte tekeningen eventueel in, zoals jij wilt. Let hierbij op dat alles dezelfde kleuren krijgt. Heb je bijvoorbeeld een
sneeuwpop met een sjaal, maak dan de sjaal op elke tekening dezelfde kleur. Doe dit ook met de achtergrond. Gebruik je een boom? Geef
dan op elk papiertje de boom dezelfde kleur.

Tip: Voeg een leuke tekst toe in de rechteronderhoek. Zet op het eerste papiertje de eerste letter, op de 2e foto op dezelfde plek letter 2
enzovoort.

tap 8: Leg nu nog een keer de papiertjes op elkaar en blader er doorheen. Ben je tevreden over het resultaat? Plak dan het stapeltje
papiertjes aan de linkerkant aan elkaar vast met lijm, washitape of een nietmachine.

Stap 9: Je winterflipbook is af!

 



 

Film maken
Nu jullie klaar zijn met het maken van het winterflipbook gaan we een film maken van het winterflipbook terwijl je erdoorheen bladert.
Dit is erg leuk om met ouders en/of verzorgers te delen, zeker wanneer er gekozen is om het winterflipbook per groepje te maken. Dan
kan het flipbookje niet met iedereen mee naar huis, maar kunnen de ouders en/of verzorgers dit toch zien.

Bedenk of jullie een winters muziekje onder het filmpje willen hebben. Of misschien hebben jullie wel een Oud & nieuw liedje die
toepasselijk is bij jullie flipbookje. Kies de muziek op de computer en/of laptop uit en zet de muziek klaar.

Wijs één iemand aan die de muziek afspeelt en iemand die filmt. Degene die filmt geeft een seintje aan degene die de muziek afspeelt dat
de camera loopt. Zorg dat het filmen tegelijk begint met het afspelen van de muziek. Tijdens het filmen zorg je ervoor dat er voldoende
licht is, dat je het boekje van voren filmt en dat er rustig gebladerd wordt door het boekje zodat je goed ziet dat de tekeningen tot leven
komen. Probeer het filmen in één take op te nemen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat jullie het een paar keer opnieuw moeten filmen omdat er soms wat fout kan gaan. Dat is helemaal niet
erg! Je kunt dan gewoon nog een opname maken zodat jullie later kunnen kiezen uit twee of meer filmpjes. 

Bewerken van de film
Klaar met filmen? De opgenomen filmpjes kunnen worden bewerkt! Als jullie hier niet voor kiezen is het uiteraard ook prima.

Professionele vloggers en televisiemakers monteren hun filmpjes allemaal. 'Monteren' betekent gewoon: alle opnamen bekijken, de beste
stukjes uitkiezen en die aan elkaar plakken. In een volgorde die je zelf wilt. In de montage kun je je filmpjes ook voorzien van muziek en
titels. Leuk om alle filmpjes van de winterflipbooks in één grote film te zetten.

Zet de filmpjes allemaal op één computer. Zodat alle filmpjes vanuit dezelfde mediabron kunnen worden afgespeeld.

Monteren kun je doen met een videobewerkingsprogramma. Heb je een computer of laptop, dan is Windows Movie Maker een
veelgebruikt programma. Voor Apple wordt IMovie vaak gebruikt. Maar monteren kan ook zonder computer. De meeste
videobewerkingsprogramma's hebben ook apps waarmee je eenvoudige montages kunt maken op je smartphone of tablet. Voor
sommige apps betaal je een paar euro, maar er zijn ook gratis apps. Een tip: laat je niet bij voorbaat afschrikken door de techniek. Als je
een simpel programma gebruikt, dan is videomontage echt niet zo moeilijk. Je moet het natuurlijk wel leuk vinden om te doen. Een
filmpje wordt er in elk geval altijd beter van.

De mobiele versie van Imovie is een hele geschikte app voor Iphones en Ipads. Voor de Android kun je denken aan Pinnacle Studio. Dit
kost drie euro. Een goede gratis app is Splice, die ook geschikt is voor Iphones en Ipads. Een gratis app voor Android is Magisto. Maar
uiteraard zijn er nog veel meer. 

Zoek zelf gerust wat how-to video's op op YouTube als je deze apps niet begrijpt. Er is veel info over te vinden.

De première!
Is jullie filmpje klaar? Dan is het nu tijd om te laten zien aan iedereen! Laat hem zien aan de rest van de groep. Of organiseer een officieel
première moment voor de ouders en/of verzorgers. Lukt dit niet? Dan kun je het altijd nog rond sturen.

Je kunt het filmpje ook delen op bijvoorbeeld jullie eigen BSO facebook pagina! Hebben jullie toestemming om het filmpje te mogen
publiceren? Dan kan het natuurlijk op YouTube!
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