ANIMAATJES

FILMS
FILMS

LEERDOELEN

1. Animanimals

• Leerlingen leren hun eigen talenten te benoemen.

2. Nachtwandeling

• Leerlingen leren spelenderwijs meer over

3. IJsneus

thema’s uit de films.

4. Meneer nacht heeft een dagje vrij
5. Roekoekleuren

BENODIGDHEDEN

6. Samen staan we sterk

• Lijm

7. Vreemde vis

• Scharen
• Stevig papier

THEMA’S

• Stiften en potloden

• Bijzondere vriendschappen

• Extra versiersels

• Kattenkwaad

• Nietmachine

• Identiteit

• Elastiekjes

• Fantasie werelden
• Verschillen
• Moed
• Avontuur
GROEPEN: 1, 2 en 3

CINEKID VERTELT
Deze korte film compilatie bevat een selectie mooie,
bijzondere internationale korte animaties. Korte films
zijn net zo belangrijk als lange films, en kunnen gezien
worden als korte kunstwerkjes van de hand van een
regisseur. Bij sommige films is er gebruik gemaakt van
echte poppen, andere zijn weer prachtig getekend en/
of geanimeerd. De films hebben stuk voor stuk een
eigen verhaal en of een bijzonder kenmerk. Soms vertellen ze ook iets over het land waar de filmmaker vandaan komt, of over een bepaalde tijdsgeest. Een korte
film kan je op die manier soms veel meer vertellen dan
je misschien denkt.

KERNDOELEN:
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis
over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.
Dit doen we door kinderen in aanraking te laten komen
met een evenwichtig aanbod aan bijzondere films en
bijbehorende opdrachten.
Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de
perspectievenlandschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.
Het bekijken van een Cinekid film opent nieuwe
werelden en breektgrenzen.
Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te
reageren. Na afloop van het filmbezoek is er aandacht
voor reflectie. Na de vertoning zelf, in filmzalen, of
met behulp van lesmateriaal in de klas. Dit zorgt voor
aansluiting op de kerndoelen Nederlandse taal, die ook
weer een samenhang hebben met mediawijsheid’ .
Daarbij gaat het over zichzelf informeren, feiten en
meningen onderscheiden’ en deelnemen aan discussie’.

VOOR HET KIJKEN
GESPREK:

DOEN:

In de film ‘Samen staan we sterk’ proberen

In de film ‘Meneer Nacht heeft een dagje vrij’ is de

verschillende dieren uit het bos de beer te berijden uit

maan in een eigenwijze bui. Hij komt overdag ook even

zijn hol. Er ligt een enorme steen voor zijn hol, die de

klieren en doet op sommige plekken even het licht uit

dieren maar moeilijk verplaatst krijgen. De dieren zijn

en zet verschillende voorwerpen in het donker.

allemaal best groot en sterk. Toch is er een heel klein

Ben jij soms ook in een eigenwijze bui?

dier die het voor elkaar krijgt!

En heb je wel eens zin om alles anders te doen dan dat
er normaal van je wordt verwacht?

Soms lijkt iets van de buitenkant helemaal niet sterk.

Zo ja, zet het masker van meneer Nacht eens op!

Maar daar kan je je flink in vergissen.

Probeer eens een handeling andersom te doen.

Iedereen heeft een bepaalde speciale kracht, daar hoef

Voorbeelden:

je niet heel groot of sterk voor te zijn.

• Kleed jezelf aan met één hand
• Poets je tanden zonder handen

Wat is jouw speciale kracht? Het hoeft niet perse iets

• Ga achterstevoren op je stoel zitten

met je lichaam te zijn. Kracht kan eigenlijk in alles

• Probeer je boek op de kop te lezen

zitten. Bijvoorbeeld:

• Doe je kleding eens achterstevoren aan

• De kracht om voor andere te zorgen

• Schrijf eens een stukje van links naar rechts en met je

• Je durft voor andere kinderen op te komen.

andere hand.

• Je kracht is dat je heel goed kan knutselen

• Probeer iets te eten met je bestek andersom

Kan jij jouw kracht eens benoemen?

• Eet eerst je toetje en dan je avondeten
Kan je er zelf nog een paar bedenken?

VOOR HET KIJKEN
NODIG:

DOEN: KNUTSEL EEN MASKER VAN MENEER

• Scharen

NACHT (EEN MAAN).

• Lijm

Doe een spel waarbij iedereen in de klas aan tafel zit

• Stevig papier

met het masker op van meneer Nacht en de docent

• Stiften en potloden

verschillende opdrachten geeft zoals:

• Extra versiersels

• Maak een mooie tekening

• Maskers printen de eigenwijze maan

• Ruim je bureau op
• Zeg eens iets aardigs over je buurman/buurvrouw
De kinderen moeten dan precies het tegenovergestelde
doen.
Je kan uiteindelijk een afvalrace doen, kijk welke
kinderen hem doorhebben. De docent zegt:
• Spring
• Loop
• Praat
Etc.. als de kinderen precies doen wat de docent zegt
vallen ze af en zetten ze hun masker af.

1. PINGUÏN (ANIMANIMALS)
SAMENVATTING VAN DE FILM:
Regisseur: Julia Ocker

Zie je het voor je? Een VIP (Very Important Pinguïn)

Land: Duitsland

feest in Antarctica. De serveer pinguïn heeft als taak om

Jaar: 2018

alle gasten tevreden te houden en serveert hen wijn en

Lengte: 4 min

kersentaart. Hij neemt zijn taak erg serieus.

Leeftijd: 4+

Een eigenwijze kers op de taart heeft geen zin om opge-

Taal: Geen dialoog

geten te worden en blijft niet liggen op de taart. De ober
krijgt er genoeg van en geeft de kers een trap. Hierdoor
brengt hij per ongeluk een kettingreactie tot stand met
kleine maar grappige ongelukken.

2. NACHTWANDELING
SAMENVATTING VAN DE FILM:
Regisseur: Falk Schutser

S ’nachts, wanneer alles in slaap is, ontwaakt een

Land: Duitsland

magische wereld van vormen in de kinderkamer met

Jaar: 2018

allerlei grappige dieren. Er valt zoveel te ontdekken.

Lengte: 4:23 min

Alleen de naderende ochtend kan de avonturen van

Leeftijd: 4+

de nacht abrupt beëindigen. Maar de volgende nacht

Taal: Geen dialoog

wacht al.

3. IJSNEUS
SAMENVATTING VAN DE FILM:
Regisseur: Veronica L. Montaño en Joel Hofmann

Bo en Moco wonen in een ijskoude wereld. Moco heeft

Land: Zwitserland

altijd een snotneus en geeft het ijs hiervan de schuld.

Jaar: 2018

Hij probeert al het ijs te smelten met zijn vuurbrander.

Lengte: 8 min.

Tegelijkertijd probeert Bo de schade weer te repareren

Leeftijd: 4+

en probeert ze het ijs weer aan elkaar te naaien met

Taal: Geen dialoog

naald en draad.

4. MENEER NACHT HEEFT EEN DAGJE VRIJ
SAMENVATTING VAN DE FILM:
Regisseur: Ignas Meilunas

Waarom verandert de nacht in de dag? Nou ja, als je iets

Land: Litouwen

niet leuk vindt, dan verander je het toch? Meneer Nacht

Jaar: 2016

is in een eigenwijze bui en speelt overdag met het

Lengte: 2 min.

donker maken van voorwerpen in de stad.

Leeftijd: 4+ / AL
Taal: geen dialoog

5. ROEKOEKLEUREN
SAMENVATTING VAN DE FILM:
Regisseur: Oana Lacroix

In een landschap waar alle vogels slechts één kleur

Land: Zwitserland

hebben en alleen zingen met hun vrienden in dezelfde

Jaar: 2018

kleur, voelt de rood met gele vogel zich overal mis-

Lengte: 6 min.

plaatst. Hij bezoekt alle andere soorten, maar niemand

Leeftijd: 4+

verwelkomt hem. Verdrietig en alleen zit hij in zijn nest,

Taal: Geen dialoog

totdat het seizoen verandert en de kleuren van de herfst
verschijnen.

6. SAMEN STAAN WE STERK
SAMENVATTING VAN DE FILM:
Regisseur: Anais Sorrentino

Op een koude winterdag niest een verkouden beer zo

Land: Frankrijk

hard dat een enorme steen losraakt en de ingang van

Jaar: 2017

zijn grot blokkeert. Opgesloten in de grot roept de beer

Lengte: 7 min.

om hulp, maar zelfs met behulp van een voorbijlopende

Leeftijd: 5+

mier, das, wolf, eland en bizon krijgen ze de steen niet

Taal: Nederlands gesproken

in beweging. Gaat het ze lukken om de beer te bevrijden?

7. VREEMDE VIS
SAMENVATTING VAN DE FILM:
Regisseur: Krishna Chandran A. Nair

Midden in de oceaan ziet een school vissen en een grote

Land: Zwitserland/ Frankrijk

rode vis die op het wateroppervlak drijft. De vissen

Jaar: 2017

proberen alles te doen wat ze kunnen om de grote rode

Lengte: 6 min

vis te helpen het water in te komen en te ademen, niet

Leeftijd: 4+

wetende dat het in feite een ballon is.

Taal: Frans/ NL gedubt

auteur: Dicky Jansen
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