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ישראלמדינת

החינוךמשרד

stop motion–סטופ מושן 
ו-מושן לכיתות גיצירת סרטון אנימציה בטכניקת סטופ : נושא השיעור

אפיקי תקשורת, חוליעינב סילוק : עם המורה
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?היוםנלמדמה

?מהי אנימציה•

טכניקת הסטופ מושןאנימציה בעזרת ליצור כיצד •

סרטון קצר באפליקציית סטופ מושןצילום •
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?לשיעורלהביאמה

Pexels.com
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...םשמתחילילפני

.stop motion studioלהוריד את אפליקציית יש 

:  כךוהאייקון שלה נראה , האפליקציה היא חינמית
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בכיףמתחילים

?מה זה בכלל סטופ מושן

אשר מאפשרת ליצור אנימציה סטופ מושן היא טכניקת 

.אשליה שבה נראה כי האובייקט נע בכוחות עצמו
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בכיףמתחילים



7

לפני שנתחיל כמה כללים חשובים 

מצלמה יציבה1.

משתנהיציב שלא רקע 2.
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stop motions studioהיכרות עם 

מזהים את האייקון  

של האפליקציה

לוחצים על האייקון  

לפתיחה

כניסה לאפליקציה-1שלב
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+ לחיצה על סימן ה–2שלב 
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על סימן המצלמהלחיצה –3שלב
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הדמות ומצלמים תמונהממקמים את –4שלב

לוחצים על  

הכפתור האדום  

על מנת לצלם  

תמונה
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ומצלמים שובאו החפץ הדמותאת מזיזים מעט –5שלב 

להזיז ממשיכים 

את הדמות  

ולצלם לפחות  

תמונות50
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playלוחצים על סימן ה6–שלב
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כאשר יש ריבוע  

כחול מסביב  

לתמונה אפשר 

לערוך אותה

לחיצה על התמונה  

המסומנת תפתח  

חלון משימות

עריכת תמונה
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למחיקת תמונה יש  

ללחוץ על סימן הפח

מחיקת תמונה
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בוחרים את המהירות7–שלב

לוחצים על  

סימן הגדרות  

על מנת 

לפתוח את 

סרגל 

המהירות
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בוחרים  

5במהירות 

כלומר בסרטון  

שלנו יעברו  

חמש תמונות  

לשנייה

קביעת מהירות
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שומרים את הסרטון8–שלב

לוחצים על  

סימן השיתוף

ולאחר מכן על 

ייצוא סרטון
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שומרים את הסרטון בטלפון

לוחצים על  

החץ לשמירת  

הסרטון  

בגלריית  

הטלפון
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צלמו דמות זזה ממקום למקום–יצירת סרטון קצר 

כניסה לאפליקציה1.

+לחיצה על 2.

לחיצה על סימן המצלמה3.

מיקום הדמות וצילום4.

...ושוב, ושוב, הזזת הדמות וצילום נוסף5.

לצפיהplayלחיצה על כפתור 6.

קביעת מהירות7.

שמירת הסרטון8.
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סרטון מאחורי הקלעים
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ומסכמיםמסיימים

ניזכר בסרטון שראינו בהתחלהבואו 
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לתרגלממשיכים

על רעיון או סיפור קצרחישבו •

המתאיםלכם את הרקע הכינו •

[מפלסטלינה או אפילו בובות מוכנות שיש לנו בבית]הכינו את הדמויות •

הדמויותאת תנועת תכננו •

וצלמו סרטון  •

תוך שמירה על הכלליםכמובן , תמונות50לצלם לפחות הקפידו 

יציבהמצלמה 1.

יציב  רקע 2.


