Geluidseffecten
Audiovisueel | Geluid | Vanaf groep 5 | Bron: Muziek-Werkplaats
Heb je je weleens afgevraagd hoe ze geluid onder een tekenfilm zetten? In deze opdracht ga je zelf
aan de slag met het opnemen van geluiden en onder een filmpje zetten. Lukt het jou om de juiste
geluiden te vinden?
Nodig:
• Een tablet of smartphone
• Een extra computer, tablet, smartphone
• De gratis app Keezy Classic
• Een broertje of zusje als assistent
• Huis-, tuin- en keukenspullen
Aan de slag:
• Bekijk dit introductiefilmpje.
• Lees nu de instructie hieronder goed door:
Wat ga je doen?
A. Bekijk het filmpje van Toy Story 4. Wat gebeurt er in het filmpje? Zet het geluid uit en
kijk een paar keer goed naar het filmpje.
B. Bij welke gebeurtenissen kun je geluidseffecten maken? Hieronder zijn er al een paar
opgeschreven. Kun jij nog drie andere momenten vinden?
1. Arm los
2. …
3. Vogeltjes knallen tegen gezicht
4. Vazen vallen uit kast
5. Dinosaurus staart slaat Mr. Potato Head, valt uit elkaar
6. …
7. …
8. Tekst Toy Story 4 verschijnt.
C. Zoek spullen in huis waar je deze geluiden mee kunt maken. Bijvoorbeeld:
1. Stem
2. Speelgoed
3. Deur
4. Papier
5. Bestek
6. Stoel
7. …
• Bekijk dit instructiefilmpje over de app Keezy.
• Neem de geluidseffecten op en laat het filmpje van Toy Story 4 opnieuw afspelen. Kies de
juiste geluidseffecten op het juiste moment. Levert dat een leuk effect op?
• Laat je vader of moeder (of je assistent) een filmpje van je maken terwijl jij de
geluidseffecten onder het filmpje zet.
Klaar?
Vraag aan je vader of moeder of je jouw resultaat mag delen op Instagram of Facebook
#zoklinkthetthuis.
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