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Animation Hanne Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er animationsfilm? Det er sjovt. I denne bog
lærer du selv og sammen med dine klassekammerater at lave jeres egen film. Du lærer, hvordan du laver

figurerne til filmen, og hvor- dan figurerne skal flyttes, så det bliver til en sjov eller måske en uhyggelig film.
Filmene skal I vise for hinanden i klassen, og I skal give hinanden gode råd om, hvordan I kan blive dygtige

animatorer.
Når du laver animationsfilm, bliver du også bedre til at skrive en historie, artikel eller et eventyr. Der findes

for eksempel også komma og punktum i en animationsfilm. Det kan også blive nemmere at forstå
grammatikken i dansktimerne, når man kan se det for sig.

I denne bog lærer du også lidt om, hvordan man lavede film i gamle dage, og om hvordan de første film blev
til. Bogen ANIMATION på mellemtrinnet er velegnet til billedkunst og dansk.
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