Knutzzel-56 Stripverhaal
Doel van de les:
Je leert hoe je een stripverhaal moet maken.
Daarna maak je jouw eigen stripverhaal.

Dit moet je doen
1. Je bekijkt een paar filmpjes over het maken van
een stripverhaal.
2. Daarna lees je hierover informatie.
3. Je kunt kiezen uit drie artikelen.
4. Je leest minimaal één artikel.
5. Daarna ga je zelf aan de slag.
6. Aan de hand van een stappenplan maak je jouw
eigen stripverhaal.

Dit heb je nodig
 Een computer om de opdracht uit te
voeren.
 De werkbladen van deze opdracht.
 Potlood, gum, kleurpotloden of stiften
 Een fineliner

Tip
Bekijk vooral de drie artikelen die bij deze
opdracht horen.
Kies het artikel uit dat je het meeste
aanspreekt, maar je kunt informatie uit alle
drie de artikelen gebruiken.
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Werkblad
1.Filmpje
Bekijk het filmpje.
1. https://schooltv.nl/video/hoppatee-wat-zal-ik-tekenen/#q=stripverhaal%20maken

En ook het volgende filmpje
2. https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-5/#q=stripverhaal%20maken

2.Drie interessante artikelen (met veel plaatjes
Kijk in de bijlage en kies er minimaal één uit.
Tips van Margreet de Heer

12 gouden tips van Fer Elzinga

)

Show me a Story
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3.Stappenplan Stripverhaal maken
Stap 1:

Stap 2:

Kies een onderwerp waarvan je een
stripverhaal wil maken. Bedenk de
gebeurtenis die in het verhaal te lezen is.
Meestal is dit iets grappigs. Schrijf het
verhaal en de grap kort in steekwoorden
op.

Bedenk een hoofdpersoon, een karakter. Je kunt
een bestaand stripfiguur gebruiken of er zelf
een bedenken. Bedenk ook de omgeving, de
achtergrond.

Stap 3

Stap 4

Schets nu alle tekeningen van je
stripverhaal. Dit heet een ‘storyboard’. Je
kunt dit het beste doen op een vel papier
dat in het juiste aantal vakjes verdeeld is.
Begin met het tekenen van de beginsituatie
en de eindsituatie. Schets daarna in
stappen de tekeningen ertussen. Schrijf ook
de tekstjes er in klad bij.

Voeg symbolen toe van geluiden of geuren. Kijk
in bestaande strips welke symbolen hiervoor
gebruikt worden.

Stap 5

Stap 6

Maak nu de definitieve versie van het
stripverhaal. Je kunt dit op papier doen of
op de computer. Je kunt ook een mix
maken van zelf getekende tekeningen met
tekstballonnen die je uitprint. Geef je
stripverhaal een titel en zet je initialen
(beginletters van je naam) of je naam
eronder.

Laat je stripverhaal lezen aan anderen.

4.Zelf aan de slag
1. Maak eerst eens een kort stripverhaaltje van
3 plaatjes.
2. Vervolgens maak je een langere stip van
ongeveer 6 plaatjes. Je kunt het voorgedrukte
storybord gebruiken (bijlage).
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