Doekaart Woeste Willem: aan de slag met een greenscreen
In samenwerking met Mediasmarties en uitgeverij Lemniscaat
Doelgroep: groep 1-2-3

Ga aan de slag met een greenscreen en breng zo een verhaal
tot leven! Green screens kunnen groot zijn (denk aan een
groene muur) of klein (bijvoorbeeld in de vorm van een
greenscreenbox).
Hoe het werkt? Met behulp van een app vervang je de groene
achtergrond voor een achtergrond van jouw keuze. Op die
manier kun je allerlei effecten toepassen en een video maken.

Om het verhaal van Woeste Willem tot leven te laten komen,
vervangen we in de app de groene achtergrond voor een prent
uit het boek van Woeste Willem. Daardoor lijkt het net alsof
Woeste Willem en Frank echt door het prentenboek kunnen
wandelen. Woeste Willem komt zelfs uit zijn huis gewandeld.
Voor kinderen is dit pure tovenarij, geweldig toch!
In deze doekaart staan handige tips en tricks zodat de kinderen en jij meteen aan de
slag kunnen en al doende leren wat er mogelijk is. Er is ook een stap-voor-stap
handleiding van de greenscreen app van Do Ink.

Benodigdheden
o Greenscreenbox (of green screen)
o Tablet met greenscreen app, bv Do Ink
o Achtergrondafbeelding of maak hem zelf
o Plaatjes van Woeste Willem en Frank, op groene stroken stevig karton geplakt
o Optioneel: wereldspelmateriaal of geknutselde dieren en andere attributen

Leerdoelen


Het kind kan een green screen video opnemen.



Het kind kan de video opslaan op je tablet.



Het kind begrijpt dat alle groene dingen veranderd kunnen worden in de
ingestelde achtergrond. Wat ze zien in een film is dus niet altijd echt!



Het kind bedenkt een oplossing om zijn handen niet in beeld te laten komen in de
video.



Het kind kan een deel van het verhaal van Woeste Willem navertellen. Hij praat
luid en duidelijk zodat hij goed te verstaan is in de film.

Wat ga je doen?
De kinderen maken een film van de scene waar Woeste Willem
zijn huis uit komt om de ‘landrotten’ weg te jagen. In de film is niet
te zien hoe hij uit zijn huis is gekomen. De kinderen gebruiken
daarvoor namelijk een trucje met greenscreen techniek. Zie
hiervoor de video bij het onderdeel ‘introductie’ in deze doekaart.
De kinderen laten hun fantasie de vrije loop en bedenken zelf
nieuwe avonturen voor Woeste Willem en Frank.

3 tips voor je aan de slag gaat
 Tijdens het oefenen is het geen probleem als de rest van de klas gewoon
werkgeluid maakt. Tijdens de opname kun je afspreken dat de rest van de klas
even stil werkt. Dit kunnen ook jonge kinderen al heel goed!
 Laat maximaal 4 kinderen gelijktijdig werken met de Greenscreenbox.
 In plaats van groene stroken stevig karton kun je ook ijslolly stokjes aan elkaar
plakken en er groen papier overheen plakken. Dat is nóg steviger.
Of je gebruikt wc-rolletjes of keukenrollen die je met groen papier omplakt.
Daarna plak je de figuren van Woeste Willem en Frank erop.

Introductie
Vertel de kinderen dat je met behulp van een groen scherm kunt toveren!
Kies een plaatje, zet het in de green screen app en bekijk met de kinderen hoe alles dat groen
is wordt veranderd in het achtergrondplaatje. Het lijkt wel toverkunst!
Wat denken jullie? Zou het nu lukken om samen Woeste Willem uit zijn huis laten komen,
zonder dat jullie handen te zien zijn? In deze video leer je hier een handige trucje voor. Bekijk
het samen en ga dan zelf aan de slag. Bekijk de video hier.

Experimenteren
Stel een achtergrond in op de app. Bij deze doekaart worden diverse afbeeldingen als
download aangeboden (zie benodigdheden).
Tips:


Speel met verschillende kleuren speelgoed in de Greenscreenbox. Laat de kinderen
ontdekken wat er gebeurt bij groene dingen en wat er gebeurt bij niet-groene dingen.



Daag hen uit om speelgoed te laten bewegen zonder dat hun handen in het filmpje te
zien zijn. Kunnen ze speelgoed in de Greenscreenbox ‘verstoppen’? (zie ook de ‘tips &
tricks’). Zo oefenen ze alvast hoe Woeste Willem uit zijn huis tevoorschijn kan komen
zonder dat in het filmpje te zien is hoe ze dat trucje hebben gedaan!

Oefen samen het verhaal en maak afspraken over wie wat doet tijdens het filmen.

Samen filmen
Leer de kinderen hoe ze de opname kunnen starten. Laat hen het verhaal van Woeste Willem
spelen dat ze net hebben geoefend. Zorg ervoor dat je geen handen in beeld ziet.
Laat de kinderen zien hoe je de video op slaat en laat de video aan de hele klas zien.

Kruip in de huid van de auteur!
Is het gelukt om Woeste Willem naar buiten te laten
komen, zoals in het voorbeeldfilmpje?
Nu is het de beurt aan de kinderen om een verhaal te
bedenken! Welke verhalen gaan Woeste Willem en
Frank samen beleven? Laat de kinderen de kleurplaat
netjes inkleuren en uitknippen. Gebruik de
verschillende achtergronden voor steeds weer andere
avonturen.
Download de afbeeldingen.
Gaan ze een schat zoeken? Kun jij de schat
‘verstoppen’ in de Greenscreenbox? Zodat die tijdens
het filmen ineens tevoorschijn komt?
Komen ze op zee een monster tegen?
Komen ze op een onbewoond eiland?
Worden ze verrast door een metershoge golf?
Of…….
Laat de fantasie de vrije loop en verras elkaar met gave video’s.
Veel plezier!

Tips & tricks
Daag kinderen uit om zelf problemen op te lossen. Bedenk opdrachten waarbij ze ook
daadwerkelijk problemen tegenkomen. Bijvoorbeeld: hoe zorg je ervoor dat voorwerpen
bewegen zonder dat je ziet hoe dat gedaan wordt? Hoe kun je voorwerpen ‘uit’ iets
tevoorschijn laten komen? Et cetera. Kun je ‘toverkleren’ ontwerpen voor Frank of Woeste
Willem (als kinderen groene kleren maken voor Frank, veranderen zijn kleren natuurlijk in de
achtergrond. Hier kun je hele gave dingen mee doen!). Denk ook aan de kleurplaat van het
schip: wat gebeurt er met het schip als er groen wordt gebruikt bij het kleuren?

Door het stellen van goede en gerichte denkvragen komen ze zelf op prachtige oplossingen.
De informatie in deze tips & tricks kan helpen als de kinderen er zelf niet uit komen. Er zijn
meerdere wegen die naar Rome leiden. Als je een andere oplossing bedenkt, dan mag dat
natuurlijk altijd!

TIP: Stap voor stap video green screen app

TRICK: Verstoppertje spelen in de Greenscreenbox
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