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Ce este scenariul

Scenariul este povestea pe care vrei să o spună animația ta.
Așa cum o scrii, așa o vei desena și așa o vei anima ( mai modifci pe parcurs atunci 
când simți că vrei, de-asta și facem mai mulți pași)
Povestești fiecare acțiune, ce face și spune fiecare personaj. 

Cum îl scrii ca un profesionist (doar dacă ții neapărat)

1.     Cu ce Font scrii

        Courier 12  (1 pagină scrisă = 1 minut de animație)

2.    Cum arăți unde suntem
        La începutul unei scene, scrii pe scurt unde suntem & în ce moment al zilei 
        ne aflăm în stânga paginii:
        (exemplu) 
        interior/exterior; bucătărie/metrou/sală de laborator;  zi/seară/noapte/dimineață

   EXTERIOR. Locul de joacă. Dimineața

3.    Cum subliniezi acțiunea
        Povestești tot ce se întâmplă și cum se întâmplă în cadrul respectiv și, înainte să    
        povestești acțiunea, scrii ACT. / ACȚIUNE

   EXTERIOR. Locul de joacă. Dimineața
   ACȚIUNE:
   George vede la alt copil o bicicletă foarte frumoasă și începe 
   să plângă.

4.   Cum arăți când vorbește cineva
        Dialogul îl scriem pe centrul paginii.
        Înainte de replici, scriem numele personajului. 
        Sub numele personajului, între paranteze, scriem cum vrem să interpreteze. 
        După,   vin replicile.

   EXTERIOR. Locul de joacă. Dimineața
   ACȚIUNE:
   George vede la alt copil o bicicletă foarte frumoasă și începe 
   să plângă.

                                     George
(cu lacrimi mari șiroaie, vocea pițigăiată și 

dând din mâini și picioare agitat):
Vreaaaaaau și eeeeeuuuu! O vreau p-aia! 

O vreau acum! Îmi trebuieeee!

 
Ce este și cum îl scrii?
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La ce întrebări e bine să răspundă povestea ta

Care este situația în care se află personajele? 

Ce obstacol au de înfruntat? 

Ce îi împiedică? Cum se descurcă personajele, ce fac ca să treacă peste obstacol? 

Ce soluție găsesc?

Ce iese din toată povestea asta, cum se termină ea?

 (A reușit personajul să obțină ce voia? Ce ținem minte din povestea asta? 

Dacă o povestim altora, ce spunem despre ea?)
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