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ABCya! Animate is een leuk online tooltje waarmee leerlingen bewegende plaatjes (animated gifs)
kunnen maken. Je hoeft je niet te registreren of in te loggen. Je kunt het programmaatje dus zo
gebruiken en het gemaakte plaatje opslaan op je harde schijf.

When you save an animation it is saved as a .gif file. The .gif file has different frames for
each frame you created. To view your animated .gif open up your web browser (Internet
Explorer, Firefox, Safari, Chrome, etc) and click on FILE>OPEN. Open up the .gif file
and the animation will play in the browser window.

Het bewegende plaatje kun je daarna plaatsen op jouw klassenwebsite of klassenblog of invoegen in
je digibordsoftware en PowerPoints. Leuk is, dat ieder getekend frame gekopieerd kan worden naar
het volgend frame, waardoor leerlingen een echte animatie kunnen maken.

http://www.manssen.nl/2013/07/23/maak-eenvoudig-een-bewegend-plaatje-met-abcya-animate/
http://www.abcya.com/animate.htm


Leerlingen kunnen een bewegende plaatje maken dat bestaat uit maximaal 100 frames. Ook hebben
ze de mogelijkheid te kiezen uit verschillende achtergronden en voorwerpen om toe te voegen aan het
plaatje. Daarnaast kan er worden gekozen uit potloden van verschillende dikte en kleur, een penseel,
verschillende vormen, in te typen tekst en ook allerlei plaatjes (images).

ABCya! Animate is the best way for kids to make animations on the web. The new
version features a colorful and intuitive interface, 100 frames, grouping, arranging and
over 100 images.

Het plaatje dat ik heb gemaakt werkt om de een of andere reden niet in combinatie met dit blog.
Misschien komt het door de warmte :-).In IrfanView deed ie het wel en ook in de “SMART Notebook”-
software doet het plaatje wat ie moet doen. Als bewijs heb ik er een filmpje van gemaakt met de
“SMART Recorder” van de “Notebook”-software en op YouTube geplaatst. De vreemde
achtergrondgeluiden zullen ook wel veroorzaakt worden door de hitte :-).

ABCya! Animate beschikt overigens over een Engelstalige videohandleiding.

Website: www.abcya.com/animate.htm

Via primary edutech.
Hier werkt de geplaatste animated gif overigens wel.

http://www.abcya.com/animate.htm
http://www.abcya.com/animate.htm
http://primaryedutech.com/2013/abcya-animate/
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