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SPELEN MET FOTOGRAFIE 

  

Doel van het spel: 
De leden van de groep uitdagen om aan de slag te gaan met fotografie.  

Vanuit een foto vertrekken en deze bewerken om er iets anders van te maken.  

Verloop: 
Verdeel de groep in duo’s. 

Laat de duo’s kiezen uit verschillende mogelijkheden: 
- toyinima 
- fotoshoot 
- fotoroman 
- stopmotion 
- raad je plaatje 
- fototrucage 

Doelgroep Tieners 

Soort spel Experimenteer- en constructiespel 

Aantal deelnemers Heel de groep onderverdeeld in groepjes van twee 

Materiaal Fototoestel 

Gsm 

IPad 

Internetverbinding/Wifi voor verwerking  

Computer of laptop 
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Speluitleg   

Stop-motion: 

Voeg verschillende foto’s samen tot een verhaal. 

Hier stap voor stap uitgelegd: https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-
eigen-stop-motionfilmpje  

Fotoshoot:  

Voorzie een aantal hippe tijdschriften. Blader erdoor met de kinderen. Kies enkele knappe 
reclames uit en probeer die zo perfect mogelijk na te maken. Publiceer de foto's op je website 
of in je speelpleinkrantje. 

Fotoroman:  

Laat de kinderen in groepjes van vier of vijf brainstormen over 'typische' situaties waar ze zelf 
in terecht komen met hun vrienden, in hun klas ... Laat de kinderen het verhaal uitschrijven in 
een aantal scènes. Neem van elke scène een foto die zeer duidelijk weer geeft wat er gebeurt 
(een beetje overacting kan helpen). Laat de kinderen de foto's aanvullen met tekstballonnetjes. 

Raad je plaatje:  

Neem een close-up foto van een klein detail van een voorwerp, een persoon, een stuk van je 
gebouw. Print de foto's af. Organiseer een fotozoektocht of een quiz. 

Fototrucage:  

Inspiratie uit: ‘Trucagefotografie met kinderen’ van W. Mommersteeg (uitgeverij Cantecleer).  

- Leg enkele effen doeken op de grond. Door tafels, stoelen of kasten op hun kant op de grond te 
leggen en zelf op de grond te gaan liggen kun je leuke effecten bedenken zoals een kast balanceren 
op een vinger, met je teen op de rand van een stoel staan die met een poot balanceert op de rand 
van een tafel ... Op deze manier kun je ook de gekste acrobatieën nabootsen. Je kunt ook jongleren 
met allerlei voorwerpen. Zorg voor een hoge trapladder om alles goed te fotograferen. Met fotoshop 
kun je de achtergrond wegnemen. 

- Afgerukt hoofd:  
Hang twee zwarte doeken horizontaal boven elkaar. Laat ze mooi op elkaar aansluiten. Een speler 
gaat voor de doeken zitten en stopt z'n hoofd achter het bovenste doek. De andere speler gaat 
achter de doeken zitten en komt met hoofd piepen voor het bovenste doek. Je kunt nu grappige 
effecten bedenken waarbij iemands hoofd naast zijn lichaam staat. 

- Groot en klein:  
Twee mensen zitten naast elkaar, maar de ene zit verder van de camera dan de andere. Op die 
manier lijkt hij of zij veel kleiner dan wie dichter bij de camera zit. 

https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmpje
https://www.kidsweek.nl/nieuws-filmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stop-motionfilmpje
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Spelprikkels   

Vraag ideeën voor andere tips, tricks en tools rond fotografie. 

Bespreek interesses. 

Taaltips   

Verwoord wat nodig is om de verschillende opdrachten te kunnen uitvoeren. 

Herhaal veel, dit is nodig bij een vrij technische uitleg.  

Laat benoemen wat ze uitvoeren. 

Laat verwoorden hoe ze aan de slag zijn gegaan. 

Mogelijke thema’s   

Het is niet nodig dit in het een thema te gieten, maar een onderwerp bepalen kan leuk zijn.  

 

 


