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Groei animatie 

Benodigdheden: wit papier, kleurpotlood of stiften, camera (mag ook smartphone zijn). 

We gaan een animatiefilmpje maken, waarin we een aantal bomen, planten of bloemen laten 
groeien. Voordat we gaan tekenen, is het belangrijk dat je een kleur kiest die goed opvalt op wit 
papier. Zwart is bv. mooi en duidelijk, maar je kan ook een andere kleur kiezen. Geel is bv. minder 
duidelijk op wit papier, omdat het een heel lichte kleur is.  

We starten met een lijn te tekenen die de grond voorstelt, onderaan je blad. Deze hoeft niet perfect 
recht te zijn, omdat ons filmpje zich in de natuur afspeelt. Je mag er zelfs hier en daar wat 
grassprietjes of stenen bijtekenen. 

 

 

 

Nu gaan we onze camera op het tekenblad richten zodat we foto’s kunnen maken. Als alles goed in 
beeld ligt, plak je het blad best even vast op de ondergrond. We gaan nog verder moeten tekenen, 
dus het is belangrijk dat het stevig ligt en niet meer kan verschuiven. Probeer ook je camera ergens 
vast te zetten, zodat je uiteindelijke filmpje niet lijkt te wiebelen. Nu maak je een foto van je 
achtergrond zonder dat er al iets gegroeid is. 

 



 

Kies nu een aantal vertrekpunten voor de stammen of stengels. Teken ze klein (laag) en  niet te dicht 
bij mekaar, zodat je nog straks nog wat plaats hebt in de breedte.Telkens dat we alles laten groeien 
(erbij tekenen) gaan we een foto maken.  

 

Als je verder tekent, zorg dan voor niet te grote stappen en veranderingen. Zo krijg je een vloeiende 
animatie en kan iedereen je animatie goed volgen. 



 

Als je zijvertakkingen wil maken, laat dan ook duidelijk het moment zien dat deze ontstaan. Zo lijkt 
het alsof alles echt geleidelijk groeit. 

 

Probeer dit ook te onthouden bij nieuwe vertakkingen verder in je filmpje. 



 

 

 

Je kan bomen en planten realistisch uitwerken, maar als je wil mag je gerust je fantasie de vrije loop 
laten. Je kan ook surrealistische of sierlijke planten en bomen uitvinden! 

 



Als de takken volledig gegroeid zijn, mag je er ook noten, bloemen of fruit aan laten groeien. Let er 
wel op dat je dit ook in stappen moet doen.  Zo kan je bv. eerst kleine knopjes, bolletjes of takjes 
laten ontstaan. 

 

Vervolgens kan je stap voor stap de blaadjes of vormen van het fruit laten groeien. 

 



Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Het afgewerkte kunstwerk mag je mailen 
naar info@ahbeeld.be. (Wij delen het op facebook.)

Ook hier hoef je zelfs niet voor iets realistisch te kiezen. Je kan ook grappige of rare dingen laten 
groeien en ontstaan, wat soms ook heel leuke resultaten kan opleveren. 

 

Veel plezier! 


