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Activiteit 8 Een film voor mama en papa
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1 De kinderen weten wat een videoclip is.
2 De kinderen kunnen filmen met een tablet.
3 De kinderen dragen zorg voor het materiaal.
4 De kinderen kunnen zich inleven in hun mama of papa.
5 De kinderen kunnen a.d.h.v. een voorwerp een situatie uitbeelden.
6 De kinderen kunnen eenvoudige activiteiten van hun mama/papa uitbeelden.
7 De kinderen kunnen samenwerken in groep.
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Videoclip - Mama’s en papa’s van K3
Kopieerblad - Opdrachtkaartjes
Stappenplan – Video Star

Materialen

iPad met app Video Star
Camera/fototoestel
Voorwerpen: nepgsm’s, kranten en tijdschriften, zonnebrillen, nagellak, handtassen,
scheermachine, handdoeken, hoge hakken, voetballen, autosleutels, moersleutels,
boormachine, hamer, afstandsbediening, kookpot …

Vooraf

De kinderen brengen een voorwerp mee dat past bij hun mama of papa.
Voorbereiding: alle kinderen komen verkleed als hun mama of papa naar school
(kledij, accessoires, snorren …) en hebben eventueel een voorwerp mee dat te maken heeft
met hun beroep of hobby.
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Instap
Klasgesprek

Videoclip -Mama’s en
papa’s van K3

2
Kern

Bekijk samen de videoclip Mama’s en papa’s van K3.
Stel de kinderen dan de vraag:
Stel dat we de rollen eens omdraaien en dat jij thuis de baas zou zijn, wat zou jij dan willen
veranderen thuis?

2.1 Opwarming: in de rol van mama of papa
De kinderen stappen verspreid in de ruimte zoals hun mama of papa. Wanneer je fluit, gaan
ze zo snel mogelijk bij een tegenspeler staan en voeren de opdracht uit vanuit hun personage.
Opdracht:
- Beeld je hobby uit, de ander probeert te raden.
- Vertel waar jij het beste in bent.
- Trek een gekke bek.
- Vertel jouw grootste wens.
- Rijd samen in de auto. Wie links staat is de bestuurder.
- Vertel wat je allemaal doet met je kinderen.
- Je gsm rinkelt en je zoekt hem.

2.2 Videoclip maken
Groepswerk

Voorwerpen van thuis
Kopieerblad Opdrachtkaartjes
Camera/fototoestel
iPad met app Video Star
Stappenplan – Video
Star

Verdeel de kinderen in groepjes van 6.
We gaan in groepjes een videoclip maken over onze mama’s en papa’s. Een videoclip waarin
we tonen wat onze mama’s en papa’s goed kunnen en wat ze graag doen.
Op een tafel staan allerlei voorwerpen en liggen kaartjes met opdrachten.
De kinderen kiezen een voorwerp of nemen een opdrachtkaartje om een scène in de clip te
spelen. De scène kan ook buiten doorgaan.
Tip: Indien mogelijk kun je een ouder of leerling van het zesde leerjaar vragen om een groepje
te begeleiden.
Bij elke scène filmt een andere leerling. Je kunt filmen met een gewone camera en er
achteraf muziek bij zetten of je kunt filmen met de app Video Star. Hiermee kun je bij elke
scène leuke effecten kiezen. Dit kunnen de kinderen zelf doen! Zie stappenplan.
Afspraken:
- Elke scène duurt ongeveer 10 seconden.
- Er wordt niet gesproken in de scène want met de muziek zul je de stemmen niet kunnen
horen.
- Na elke scène leg je het materiaal terug.
- Je wisselt elkaar af bij het filmen.
- Indien je een opdrachtkaart hebt die bij niemand past, hoef je deze niet uit te beelden.
Neem dan een andere kaart.
Uiteraard mogen de kinderen ook zelf ideeën verfilmen!
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3
Afsluiter

4
Tip

De kinderen bekijken elkaars videoclip.
Stel hen een aantal vragen:
- Wat vond je heel tof om uit te beelden?
- Wat heb je bijgeleerd?
- Wat viel er tegen en wil je zo snel mogelijk vergeten?

Mocht deze opdracht te moeilijk zijn voor jouw klas, laat dan elk groepje begeleiden door een
volwassene of een ouder kind.
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Kopieerblad Opdrachtkaartjes

Luier gezellig samen in de zon.

Je bent met vriendinnen gaan
shoppen en je draagt heel veel
zakken met kleren.

Hang een kadertje op.

De auto is kapot.
Herstel de auto met een
moersleutel.

Toon een sport die je mama of
papa graag doet.

Probeer op hoge hakken te lopen.

Ga samen op een bankje zitten en
telefoneer allemaal met je gsm.

Gebruik jouw eigen voorwerp
in een scène.

Drink samen een kopje koffie.

Trek een gekke bek.

Drink samen een biertje.

Hoe doet jouw mama/papa als
zij/hij kwaad is.

Waar leest je mama/papa een
krant of boek? Speel het na.

Maak een vreugdesprong!

Open de auto met autosleutels
en stap in.

Wat doet jouw mama/papa graag?
Beeld het uit.

Mama en papa geven elkaar een
dikke knuffel.

Mama en papa lopen hand in hand.
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Stappenplan Video

Star

Stappenplan Video Star
1

Open op de iPad de app Video Star.

2

Kies een lied door bovenaan 2x op het plusteken te klikken.

3

Kies een lied en klik op Video maken.

4

Neem nu je clip op!
- Tandwiel: camera wisselen, opnamesnelheid aanpassen en andere effecten
- Onderaan soort beeld kiezen = leuke effecten!

5

Opgenomen stukje bekijken of aanpassen?
- Bekijken: Klik op de schaar.
- Laatste aanpassen of verwijderen? Klik op 3 horizontale streepjes.

6

Klaar? Filmpje bekijken op computer.
- Vraag de juf.
- Kruisje klikken, kies uitgang (rechthoek met pijl).
→ Stuur e-mail, aan: …

