
DIGITALNA ZGODBA – storyboard 

TEMA: Kontrast 

NASLOV:  

• Zgodba senc 

• Prijatelji in sence 

• Senčna igra 

• Igra senc 

GLASBA: http://freemusicarchive.org/ Doctor Turtle: Flies On The Prize 

PROGRAMSKA OPREMA: 

• Video Pad Video Editor: za ureditev filmčka 

• Photoshop: za urejanje fotografij 

FOTOGRAFIJE: 

• Slike naslikane z vodenimi barvami ali aquareli, nato so bile urejene v programu Photoshop 

POSTOPEK IZDELAVE: 

Najprej sem narisala in naslikala risbe in motive. Nato sem jih s fotoaparatom poslikala jih naložila na računalnik in v 

programu Photoshop uredila. Urejene fotografije sem nato umestila v program Video Pad Video Editor. V tem 

programu sem nato do konca naredila filmček.  

SKICE GLAVNIH JUNAKOV: 

        

http://freemusicarchive.org/


Karakterji:  

• Muca Brina 

• Medo Beja 

• Kuža Boris 

• Zajec Beno 

• Mama Panda 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODBA: 

• Zasnova: otroci se igrajo s sencami 

• Zaplet: sence izginejo zaradi oblakov; otroci so žalostni 

• Vrh: mama razloži kako nastanejo sence in kako jih lahko otroci sami naredijo 

• Razplet: otroci naredijo lutke in na koncu predstavo; otroci so veseli, saj se igrajo s sencami 

Zgodba je narejena kot knjigica za otroke.  

BESEDEILO: 

1.STRAN: Naslovnica (naslov in avtor) 

2.STRAN:  Podatki kaj je to, v okviru katerega predmeta je bila digitalna zgodba narejena 

3.STRAN: karakterji se predstavijo 

… zgodba … 

21. STRAN: Konec, avtor in mentorji 

 

ZGODBA: 

Bil je lep sončen dan. Ta dan za otroke ni bil nič bolj drugačen od drugega. Na lep sončen dan so se igrali in zabavali. 

Čez čas so opazili svoje sence. Niso vedli od kod so prišle, vedeli so le da so zabavne. Celo popoldan so se igrali z 

njimi. DOKLER niso sence izginile. Opazil so le da se je sonce skrilo za oblake in da je postalo temno. Kakor prej niso 

vedli kako so prišle, zdaj niso vedeli zakaj so izginile. Otroci so bili žalost, saj se niso mogli več igrati s sencami. Ko je 

mama videla, da je zunaj postalo temno, je šla iz hiše in poklicala otroke naj pridejo v hišo. Nato pa opazi, da so 

otroci žalosti. Otroci povejo kaj se jim je zgodilo in kako so se zabavali in zakaj so sedaj žalostni. Mama jih nato 

povabi v sobo, kjer ima zeleno tablo in krede. Tam jim nariše in razloži, kako nastanejo sence. Pove jim da sence 

nastanejo, ko svetloba pade na nek predmet in za njo ni nobene svetlobe. Za predmet nastane temen obris in temu 

rečemo senca. Otroci so še vedno žalostni, mami ne verjamejo popolnoma. Zaradi negotovosti otrok, jim mama 

pove, kako lahko sami naredijo sence. Pove jim, da potrebujejo le svetilko, lutke in platno. Povedala jim je tudi kako 



narediti lutke. Otroci še zmeraj negotovi in vprašujoči gledajo mamo NATO PA … Hitro stečejo v igralnico, kjer vejo 

da bojo našli ves material, da naredijo projekt. Ko so do konca naredili lutke so nato vzeli belo platno in svetilko. Ko 

je bilo vse pripravljeno se je nato IGRA ZAČELA. Otroci so ponovno veseli, saj se  lahko sedaj po cele dneve igrajo s 

sencami. 

KONEC 


