
ТОБІ ПОТРІБНО: 1 картон, 2 гумових кільця, 1 діркопробивач (або 1 голка),фантазія

МОВА ТА МИС ТЕЦТВО

ЯК У ФІЛЬМІ ВІДБУВАЄ ТЬС Я РУ Х?

2.  Візьми шматок картону. Він 

повинен бути наполовину 

більшим, ніж листівка. Зігни 

картон посередині, щоб 

утворилися дві однакові 

половини.  

СПРОБУЙ!
За допомогою гумових кілець ти можеш сама / самий 

зробити фільм, що складається з двох картинок:

1. Поміркуй, яку історію та хотіла би / хотів би 

розказати! Наш приклад: велика риба полює на 

маленьку!

3. Розігни картон 

та намалюй одну 

картинку на верхній 

половині картону, 

іншу – на нижній (як 

на малюнку). 

4. Зігни картон 

так, щоби одна 

картинка була 

спереду, а інша 

ззаду. Задня 

картинка тепер 

стоїть на голові. 

5. За допомогою 

діркопроби 

вача зроби 

зліва та справа 

на краю картки 

дірку. 

6. Візьми 

гумове 

кільце та 

продінь 

його через 

кожну дірку 

в картці.

7. Тепер зроби 

це ж саме 

з іншою 

діркою.

8. Тримай обидва кінці гумових 

кілець між вказівним та 

великим пальцем та крути 

гумові кільця туди і назад так, 

щоб картка перегорталася … 

Фільм іде!

ЛЕГКЕ
СЕРЕДНЄ

ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
Ти зробила / зробив справжній фільм та розказуєш історію! Коли кіно із 

гумок перегортається, обидві картинки „зливаються”. Ти бачиш одночасно 

велику і маленьку рибок.

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
У кіно із гумок ти дивишся на 2 картинки, що швидко змінюють одна одну 

(більш ніж 30 картинок за секунду). Твій мозок переробляє картинки не так 

швидко. Це призводить до того, що обидві картинки „стають одним цілим”. 

Це також називається „інерція сприйняття”. 

Твоя фантазія надає картинкам та руху значення: велика риба полює на 

маленьку! Так дві картинки можуть стати цілою історією! 

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
В кіно! Автори фільмів роблять із картинок історію. Для кожної історії-

фільму потрібен сценарій, це також називають „сторі-бук” (це слово 

походить з англійської та означає „книга з історіями”). Фільм складається 

з багатьох окремих картинок. У мультфільмі, що триває 1 годину, - 

приблизно 100 000 картинок! Їх так часто показують одна за одною, що 

ми вже бачимо не окремі картинки, а рух.   

ДО РЕЧІ:
„Кіно” походить від грецького слова 

„кінематос”, що означає „рух”.

КАРТИНКИ В РУСІ
НАУКА ПРО КІНО




