Maak je eigen GIFje!
Wat gaan we doen?
De social media staan niet stil als je de hele dag thuis
zit, daar kunnen we met JackLab wel wat leuks mee! Vandaag gaan we leren hoe
je je eigen GIFjes maakt en verstuurd naar al je vrienden! We hebben 2 hele leuke
apps gevonden 1 voor android en apple apparaten en 1 voor apple apparaten! Pak
snel je tablet of smartphone (of leen er eentje) en doe mee!

Wat hebben we nodig?
• Een tablet of smartphone
• 1 of beide apps:
o Pixel Animator: GIF maker – apple en android
o GifsArt (PicsArt GIF & Sticker Maker) – alleen voor apple
• Heel veel ideeën!
• Voor de pixel animator app: een werkblad, print hem uit!
• Voor de GifsArt app: je ontbijt (als je tenminste meedoet met het voorbeeld,
anders heb je misschien heel andere dingen nodig!).

Achtergrond informatie!
Laten we eens beginnen met een heleboel inspiratie! Er zijn al zoveel gifjes gemaakt,
maar nu kan jij er zelf een maken. Dat betekent dat je ze persoonlijk kan maken: voor
je beste vrienden, papa, mama, opa of oma. Superleuk!! Kijk maar eens naar de
volgende filmpjes/websites:
- https://www.animaatjes.nl/plaatjes/nyan - hier vond je veel voorbeelden voor de
Pixel animator app
- https://giphy.com – heel veel voorbeelden, je kan hier ook gifjes maken. De app
werkte helaas niet meer bij het testen (hopelijk snel wel weer, want deze was
superleuk en makkelijk!).

De stappen bij: GifsArt:
1. Als voorbeeld gaan we ons ontbijt eens even in een GIFje stoppen! Maar zodra
je weet hoe de app werkt kan jij helemaal losgaan!! Begin met een paar foto’s
te maken van hoe jouw ontbijt stap voor stap gemaakt wordt, gewoon met de
camera van je apple apparaat:

2. Open nu de app GifsArt. Kies de foto’s op de goede volgorde uit de fotoreeks
die je ziet en druk rechts bovenin op next! Je komt dan bij de rechter afbeelding
hieronder:

Hier kan je allerlei effecten, stickers, snelheden, maskers, en tekst aan jouw gifje
gaan toevoegen. Begin met de snelheid door aan het schuifje te slepen. Probeer
dan de knoppen onderin eens uit!
3. Ben je klaar? Heb je bewegende stickers toegevoegd, tekst en een vrolijk
masker? Dan kan je hem gaan delen. Klik eerst op next rechts bovenin en dan kan
je hem via verschillende kanalen/socials delen met je vrienden

De stappen bij: Pixel Animator
1. Open de app en druk op start! Kies dan om makkelijk te beginnen de 16x16
optie en een leeg vel: ‘based on empty’.

2. Je kan nu direct beginnen met het eerste beeld van je GIFje! Maar wat ga je
maken? Dat is nog niet zo makkelijk, daarom heeft professor Jack een werkblad
voor jullie gemaakt. Deze kan je uitprinten en inkleuren per vierkantje. Het eerste
beeld hebben we al een voorbeeld voor je gemaakt! In de app ziet deze er als
volgt uit:
1
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Let goed op, in de app bestaat 1 blokje (grijs of wit) uit 4 kleinere blokjes (in totaal
16 x 16 blokjes. Deze kan je in gaan kleuren met het kwastje rechts. In het bovenste
vierkantje (nu zwart op de afbeelding) kan je klikken om een kleur te kiezen.
Wat kan je allemaal doen hier:
1. Kleur kiezen.
2. Kies het aantal blokjes dat je in 1x wil inkleuren (2 is bv 2 x 2 blokjes, of 1 hele
grijze of witte).
3. Verfkwast, kleurt 1 hokje.
4. Gum, gumt 1 blokje weg.
5. Pipet, hiermee kan je een kleur makkelijk opnieuw gebruiken en kiezen in het
blokjesveld door erop te klikken.
6. Verfemmer, hiermee kan je bv je hele achtergrond in 1x verven of 1 kleurvlak (let
op dat de achtergrond altijd zwart is uit zichzelf, begin hiermee!).

De stappen bij: Pixel Animator
7. Stapje vooruit.
8. Stapje terug.
9. Grote vormen mee inkleuren/maken.
10. Selecteer een gedeelte van je beeld.
11. Met het groene vinkje kan je het scherm en de opties veranderen, probeer alles
maar eens uit!
1. Begin met je eerste tekening, als deze af is druk je op het plusje + aan de
linkerkant en ga je verder met je tweede tekening, en dan de 3e, etc. Je kan
maximaal 15 tekeningen achter elkaar maken:

2. Onder het maken kan je altijd even spieken hoe je gif eruit komt te zien door op
het driehoekje/playknop links te drukken. Misschien heb je het al ontdekt, maar
je kan natuurlijk altijd nog wat aanpassen door op een van de beelden te klikken
rechts naast de tekening waar je mee bezig bent. Als je helemaal klaar bent klik
dan op het opslaan tekentje aan de linkerkant onder het driehoekje.

3. Na het opslaan krijg je het bovenstaande scherm en klik op share! Deel nu
jouw GIFje met wie je maar wil en op jouw eigen manier: whatsapp of e-mail
bijvoorbeeld!

