
Yhdessä opittua

Opittiin käyttämään uutta ohjelmaa tabletilla. 
Lapset oppivat tekemään yhteistyötä suunni-
tellessaan käsikirjoitusta ja varsinkin animaa-
tion kuvauksissa, kun piti sopia, kuka milloin-
kin tekee mitä. Opittiin kuuntelemaan muita ja 
neuvottelemaan juonenkulusta ja vuorosanois-
ta. Tutustuimme tarinan kaareen ja lapset ke-
hittyivät tarinankertojina. Opittiin nauttimaan 
oman työn tuloksista ja myös arvostamaan 
muiden tekemiä töitä.

Salla Lintunen, LTO, päiväkoti Hakuninmaa

Lasten ajatuksia animaation teosta
Oli hassua, kun muovailuvahaomenat kiipeilivät pehmoleluja pitkin.

Todella hauskaa!

Se oli kivaa, kun vuorosanat meni sekaisin 
ja ne meni kahville eikä kaakaolle.

Se oli hauskaa, kun ne pehmot haki erilaisia tavaroita .

Oli kivaa, kun oli ahdasta ja pää kolisi pöydän reunaan.

Oli kivaa, kun se pehmo söi ja näytti ihan siltä, 
että se oli oikeesti syömässä.

Oli kiva siirrellä pehmoja kokoajan eteenpäin.

Mä opin, ettei oo ainoastaan videoita, 
vaan voi tehdä myös kuva kerrallaan.

Lasten suunnittelemista hahmoista 
tarinoiksi

Projektissa lähdettiin liikkeelle pehmolelujen teosta. 
Lapset suunnittelivat paperilla itselleen pehmolelut. 
Suunnitelma leikattiin irti ja tällä kaavalla leikattiin 
pehmolelujen etu- ja takapuoli huopakankaasta. 
Pehmolelujen valmistuttua lapset esittelivät ne toi-
silleen miettien samalla, mitkä niistä sopisivat sa-
maan tarinaan ja samalla valittiin pari animaation 
tekoon.

Kun parit oli valittu, lasten kanssa mietittiin ani-
maation rakennetta ajatuksella, että tarinalla pitää 
olla alku, keskikohta ja loppu. Lapset keksivät parin 
kanssa tarinan ja piirsivät siitä sarjakuvan. Aikuinen 
kirjoitti juonen ylös, lapset keksivät vielä tarinalle 
nimen ja piirsivät animaation ensimmäisen kuvan.

Seuraavaksi alettiin miettiä lavasteita, joissa hyö-
dynnettiin eskarissa valmiina olevaa talvimaisemaa, 
nukkekotia ja pikkukeittiötä. Yhdessä rakennettiin 
tikapuita ja kuusia sekä maalattiin sademetsätaus-
toja.

Taustaa

Lapset olivat innokkaita keksimään itse tai keppinu-
keilla pieniä näytelmiä, joita sitten esitettiin, kuvat-
tiin tabletille ja katsottiin yhdessä. Tutustuttuamme 
Stop Motion Studio -ohjelmaan halusimme kokeil-
la, miten 6-vuotiailta onnistuu animaatioiden teko.

Tarinoista animaatioiksi

Kun kaikki oli valmista, aloitettiin kuvaus. Pää-
dyimme siihen, että aikuinen toimi kuvaajana 
ja lapset liikuttivat pehmojaan ja lavasteita tar-
peen mukaan. Kunkin animaation tekoon meni 
reilu tunti. Kun lapset olivat tyytyväisiä tarinaan-
sa, se tallennettiin ja lisättiin ääni kuvan päälle. 
Stop Motion Studio -ohjelma oli helppokäyt-
töinen, ja olimme erittäin tyytyväisiä lopputu-
loksiin. 

Kun kaikki elokuvat olivat valmiita, järjestim-
me elokuvien ensi-illan, johon kutsuttiin lasten 
perheet. Lapset esittelivät pehmolelunsa, ker-
toivat animaationsa nimen ja elokuvien katso-
misen jälkeen lapset kukitettiin raikuvien aplo-
dien saattelemina.

Itse tehdyt pehmolelut     
animaation tähtinä 


