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Stop Motion Studio

Стоп анимацијата е неверојатна и лесна техника со чија помош ги

оживуваме предметите.

Ова е апликација овозможува креирање анимирани филмови со

стоп движење со помош на мобилен телефон или таблет.



Stop Motion Studio

Како ние ја користевме оваа апликација?

Во наставата по 
природни науки.

Како дел од 
слободните 

ученички 
активности.



Stop Motion Studio

Како ние ја користевме оваа апликација?

Во корелација со 
ликовно 

образование.

Во корелација со 
македонски 

јазик.



Stop Motion Studio
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Stop Motion Studio

Како работи?654321
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Stop Motion Studio

Како работи?1312111098

Уште примери и идеи...



Coding for Kids

Coding for kids е игра за кодирање за деца од 4-12 години.

Оваа игра го развива концептот за насока, програмско размислување и ги
развива компјутерските вештини и логичкото размислување кај децата. Им 
овозможува да ги анализираат проблемите и да создадат алтернативни
решенија. 



Coding for Kids

Како ние ја користевме оваа апликација?



Coding for Kids



Toontastic

Toontastic е привлечна алатка за дигитално раскажување приказни и 

им овозможува на децата збир на дигитални алатки за да создадат

свои цртани филмови. 



Toontastic



Thank you!
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