Gör en Stop Motion film med Green Screen
   

Förberedelser:
1. Placera ett bord mot en vägg.Tejpa fast grönt papper el. tyg på ett bordet
             och väggen. Placera en iPad framför (gärna på stativ) så den står stadigt.
3.							

4.

Öppna appen iMotion					Välj new movie
5.							

6.

Välj inställningen manual och tryck		
sedan på startknappen					
									
									
7.							

Tryck två gånger på captureknappen och flytta fram bilen i
små steg, tryck två gånger, flytta
fram osv.

8.

Genom att dubbelklicka går det snabbare
På linjen går det att justera filmens
att få till en filmsekvens (minst 20 bilder)
hastighet om det ska gå fortare el.
vilket passar yngre barn. Dubbelklicka på		
långsammare. Tryck på knappen
stoppknappen när ni vill sluta filma.			
exportera när filmklippet är klart.
									Önskar man fortsätta filma är det
									toolsknappen och sedan kamera									symbolen.

9. 								

10.

Öppna appen Green Screen by Do Ink 		
Tryck på plustecknet i högra hörnet 		
									 och välj create a new project.
11. 								12.

		
		
		

Se till att välja image högst upp och tryck sedan på plustecknet längst ner
till höger och välj en bakgrundsbild från sparade bilder på din iPad.
Från www.pixabay.com går det att ladda ner gratisbilder och filmer.

13.								14.

Gör sedan samma procedur genom att trycka på plustecknet i mitten och välj sedan
filmklippet som du sparade på din iPad. Här kan man justera bakgrunden så det stämmer
med längden på filmklippet genom att markera och dra med fingret.
Det går också att justera storleken på filmen genom att ”nypa till” med två fingrar på
skärmen. När filmklippet är klart trycker man på den gröna knappen Capture Image
och sparar filmen genom att klicka på den lilla symbolen med en pil längst ner till höger
och sedan Save Image. Arbeta sedan vidare i iMovie.

15. 							

16.

Öppna appen iMovie för att skapa 			
en film genom att lägga ihop alla
filmklippen och lägga på ljud och text.
17. 								

Tryck på plustecknet skapa projekt		

18.

Välj filmsymbolen och tryck sedan på den blå texten längst ner där det står skapa film.

19.								

20.

Välj video och alla till höger och markera det filmklipp du vill ha i filmen.
Tryck på plustecknet så hamnar filmklippet på tidslinjen.
Lägg flera filmklipp efter varandra för att skapa en film.

21.								

22.

Genom att markera filmklippen och dra med fingret går det att flytta på dem i den ordning man önskar.
Till höger markerar du symbolen för musik om du vill lägga på ljudeffekter eller musik.
Längst ner finns det olika symboler att utforska för att lägga på text, klippa, duplicera m.m.
Markera klar-knappen längst upp till vänster när filmen är färdig.

23. 							

24.

Tryck symbolen med pilen för att exportera din film till kamerarullen och välj save video.

					
					25.

			

Välj vilken storlek du vill ha på filmen innan du sparar den på kamerarullen

