I N T E R ACTIEF L ER EN

Introduceer stop motion, greenscreens en virtual reality in de klas
Maak van je klas een filmset, toon hoe je gemakkelijk
beelden kan manipuleren en haal de 3D wereld in je klas!

* Geen korting van toepassing op producten op deze pagina.
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B. STIKBOT ZANIMATION

A. STIKBOT
De stikbots zijn aan handen en voeten voorzien van zuignapjes
waarmee je ze overal op kan bevestigen. Download gratis de
“StikBot”-app en maak je eigen animatiefilmpje!

Met de Stikbots Zanimation Studio kun je een eigen stop motion film
maken. Voor 1 seconde film maak je 10 foto’s. Dus zorg dat je niet
te snel de Stikbots van plek verandert. Met de green screen, die is
bijgeleverd, kun je je eigen achtergrond kiezen.
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C. STIKBOT MOVIE SET SPACE

E. GREEN SCREEN

Filmset in ruimtethema voor stop motion
filmpjes. Gebruik één Stikbot en laat hem
bijvoorbeeld een ruimtewandeling maken,
zweven in het oneindige, of gebruik
meerdere Stikbots om een hele film
te maken.

D. STIKBOT MOVIE SET KASTEEL
Maak van je Stikbots coole ridders
in hun kasteel.

Een Green Screen is een groen doek
waarmee je achtergronden gemakkelijk
kan manipuleren. Het enige wat je verder
nodig hebt is een smartphone of tablet,
een app en veel fantasie!
Afmeting: 3 m breed, incl. statieven.
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G. 3D BRIL VR BOX

F. LEREN MET AR/VR
Je leert hoe verschillende leraren AR
en VR nu al in hun klas inzetten. Welke
toepassingen gebruiken ze? Wat heb je er
verder voor nodig? Hoe zetten ze het in?
Maar je leest ook waar ze tegenaan lopen.

De virtual reality bril zit zeer comfortabel
op het hoofd en is gemaakt van een
lichtgewicht kunststof, waardoor je het
nauwelijks door hebt dat je een VR-bril
ophebt. Geschikt voor smartphones
met een 4.7 – 6.0 inch scherm.
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H. GOOGLE CARDBOARD VR BRIL
Eenvoudige en goedkope doe-het-zelf
VR 3D-bril voor smartphones. Eenvoudig
in elkaar te zetten. Geschikt voor 4 en
5.5 inch smartphones.
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