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Autor: Marta Korona
Przedmiot: Informatyka 
Klasa: 7b
Dział: Grafika komputerowa (1 godzina lekcyjna).
Temat lekcji: Animacja w programie GIMP.

Cel ogólny: Tworzenie animowanego obrazu przy użyciu warstw w programie GIMP 2.10.20.

Cele szczegółowe:
Uczeń rozumie:
- schemat pracy na warstwach 
- sposób tworzenia tradycyjnej animacji

Uczeń potrafi:
- posługiwać się narzędziami: Przesunięcie, Zaznaczanie regularnego obszaru koloru - 
Różdżka, Uniwersalne przekształcenie
- kopiować i wklejać fragment obrazu, zaznaczać, usuwać zawartość zaznaczonego obszaru
- tworzyć nową warstwę i dodawać ją do obrazu
- posługiwać się podstawowymi narzędziami przypisanymi karcie Warstwy: przesuwanie, 
kopiowanie, łączenie, usuwanie, odkrywanie, zakrywanie
- odtworzyć wykonaną animację, sprawdzić jej działanie
- eksportować pracę jako obraz GIF z zapętloną animacją

Metody pracy:

- pokaz z objaśnieniem
- praca z filmem instruktarzowym
- działania praktyczne

Środki dydaktyczne:

- tablica multimedialna
- komputery z dostępem do Internetu 
i programem GIMP 2.10.20
- film instruktarzowy (bez dźwięku), 
udostępniony w wewnętrznej sieci 
szkolnej. 
- fotografia obiektu animowanego 
wybranego z zasobów Internetu 
(białe, jednolite tło – typ Obiekt clip 
art).

Metody aktywizujące:

- wyszukiwanie informacji w Internecie
- prezentacja pracy na zewnętrznej platformie Padlet.com

Formy pracy:

- praca indywidualna



Podstawa programowa:

E2-PODST-INF-2.0-KLVIIVIII-III.2 rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń  
do tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków, filmów i animacji

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

Faza realizacyjna:

1. Nauczyciel pokazuje przewidywany efekt pracy na tablicy multimedialnej.
2. Przy pokazie filmu instruktarzowego nauczyciel tłumaczy kolejność działań. Wskazuje miejsce,  
w którym znajduje się plik. Uczniowie otwierają folder Zadania, z którego kopiują na swoje pulpity plik.
3. Uczniowie wyszukują w zasobach Internetu fotografię samochodu na białym tle. Importują zdjęcie 
na pulpit swojego komputera.
4. Uczniowie i nauczyciel otwierają zdjęcie w programie GIMP 2.10.20
5. Nauczyciel prezentuje na tablicy multimedialnej krótkie fragmenty pracy, uczniowie wykonują 
zadanie etapami.
6. Nauczyciel pomaga rozwiązywać problemy w sposób indywidualny – podchodząc do każdego ucznia 
lub opisując problem na tablicy multimedialnej. Uczniowie mają też do dyspozycji film instruktarzowy. 
7. Na wybranym przez siebie zdjęciu zaznaczają przy pomocy narzędzia Różdżka białe tło. W zakładce 
Zaznaczanie wybierają polecenie Odwróć. Kopiują zaznaczony fragment obrazu i wklejają.
8. Po wklejeniu tworzą nową warstwę i dodają ją do obrazu.
9. Przechodzą do warstwy tła, usuwając samochód i zostawiając biały kolor.
10. Nauczyciel objaśnia jak posługiwać się podstawowymi narzędziami przypisanymi karcie Warstwy: 
przesuwanie, kopiowanie, łączenie, usuwanie, odkrywanie, zakrywanie.
11. Nauczyciel objaśnia jak należy kopiować warstwy i przesuwać obiekt animowany.
12. Po ustaleniu odpowiedniej ilości klatek uczniowie dodają tło pod każdą przezroczystą warstwę,  
na której umieścili samochód. Następnie scalają warstwy tworząc klatki animacji.
13. Sprawdzają efekt swojej pracy otwierając zakładkę Filtry/Odtwarzanie.
14. Nauczyciel wyjaśnia i pokazuje na tablicy multimedialnej eksportowanie animacji. 
15. Uczniowie w zakładce Plik wybierają polecenie Wyeksportuj jako. W oknie pomocniczym Eksport 
obrazu wybierają docelową lokalizację zapisu pracy (np. Pulpit), wpisują nazwę pracy. Wybierają typ 
pliku (Według rozszerzenia) - Obraz GIF. Naciskają polecenie Wyeksportuj. W pomocniczym oknie Eksport 
obrazu jako GIF zaznaczają Opcje animacji GIF - Jako animacja. Naciskają polecenie Wyeksportuj
16. Pod koniec lekcji uczniowie wstawiają swoje animacje na platformę padlet.com stworzoną  
na potrzeby zajęć. Aby każdy mógł porównać swoją pracę z pracami kolegów i koleżanek.
17. Nauczyciel zadaje pracę domową dla chętnych - „Stwórz animację motyla poruszającego  
się nad kwietną łąką. Start i koniec jego toru powinien być blisko siebie nakreślony w pętli.”


