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DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด

Apprenez à dessiner des personnages d'animation et
découvrez les astuces de dessin pour manga tels la
création de personnages, les expressions du visage et
les mouvements. Apprenez à dessiner les scènes, les
séquences, à développer les dialogues et les bulles, y
compris la création d’une histoire et les procédés
d’enchaînement de vignettes. Découvrez les
techniques de dessin à l’encre, les différents types de
stylos et leur qualité de ligne.
- Leçon 1 : Dessiner votre personnage favori. Essayez de
créer votre propre personnage.
- Leçon 2: Créer deux personnages supplémentaires et
dessiner les personnages vu de dos et vu sur les côtés.
- Leçon 3 : Dessiner des personnages selon les différents
types de mouvements et expression du visage, tels que rire,
courir ou se battre
- Leçon 4 : Découvrir les différentes tailles
- Leçon 5 : Utiliser le stylo pour dessiner un personnage
- Leçon 6 : Dessiner une scène 1
- Leçon 7 : Dessiner une scène 2: les bâtiments
- Leçon 8 : Créer votre propre histoire et bande dessinée.
- Leçon 9 : Mise en page, bulle et dialogue, définir des
pages
- Leçon 10 : Définir le nombre de vignettes et de chapitres
sur chaque page.
- Leçon 11 : Les élèves dessinent leur propre histoire
- Leçon 12 : Les élèves dessinent leur propre histoire

Learn how to draw animated character with
fantastic manga drawing tips such as character
creation, movement, face expressions while
creating stories, speech bubble, including the
scenes and frame layout. Discover pen and ink
drawing techniques and each type of pen that
result in different quality of line.

- Lesson 1: Draw your favorite character. Try to create
your own character.
- Lesson 2: Create two additional characters and how to
draw the characters from the back and
from the sides.
- Lesson 3: Draw characters in various types of
movements, such as laughing, running or
fighting
- Lesson 4: Using Different Sizes
- Lesson 5: Use the pen to draw a character
- Lesson 6: Draw a Scene 1
- Lesson 7: Draw a Scene 2: buildings
- Lesson 8: Create your own story and comics.
- Lesson 9: Frame Layout, Speech Bubble, Define Pages
- Lesson 10: Define the number of frames and chapters
on each page.
- Lesson 11: Students draw their own story
- Lesson 12: Students draw their own story

การสร้างตัวละครในหลาย ๆ แบบ การวาดตัวละครใน
ลักษณะเคลื่อนไหว การวาดฉาก การสร้างเนื้อเรื่อง บท
สนทนา ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
ปากกาวาดการ์ตูน ปากกาลายเส้นขนาดต่าง ๆ

- บทที่1 วาดตัวละครที่นักเรียนชอบที่สุด และให้นักเรียนลองสร้าง
ตัวละครใหม่
- บทที่2 สร้างตัวละครเพิ่มอีก 2 ตัว และวิธีการวาดตัวละครด้าน
หลังและด้านข้าง
- บทที่3 การวาดให้ตัวละครเคลื่อนไหวในรูบแบบต่าง ๆ เช่น
หัวเราะ วิ่ง หรือต่อสู้
- บทที่4 การใช้ปากกาขนาดต่าง ๆ
- บทที่5 ใช้ปากกาลงเส้นตัวละครที่นักเรียนวาดไว้
- บทที่6 วาดฉาก สิ่งก่อสร้าง 1
- บทที่7 วาดฉาก สิ่งก่อสร้าง 2
- บทที่8 ให้นักเรียนคิดเนื้อเรื่องการ์ตูนของตนเอง
- บทที่9 วางโครงเรื่อง บทพูด กำหนดจำนวนหน้า
- บทที่10 กำหนดจำนวนกรอบพร้อมบทในแต่ละหน้า
- บทที่11 นักเรียนทำการวาดเรื่องที่ตนเองโดยครูคอยให้การ
แนะนำ 1
- บทที่12 นักเรียนทำการวาดเรื่องที่ตนเองโดยครูคอยให้การ
แนะนำ 2
- นักเรียนทำการวาดจนจบเรื่องที่ตนเองได้แต่งขึ้น
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