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Słowo od redakcji
O czym jest nasza publikacja?
Pedagodzy od wieków starają się odnaleźć i zastosować najskuteczniejsze
metody przekazywania wiedzy i swoich doświadczeń. Efekty ich starań zaowocowały powstaniem pokaźnego kompendium środków dydaktycznych i
metod nauczania. Mimo tego wydaje się, że dynamika zmian, zachodzących
współcześnie w sferze technologii oraz nieustanna modyfikacja wymagań
stawianych młodym ludziom przez rynek pracy, stawiają przed dydaktykami
szczególne wyzwania. Nie wiemy przecież, czy wiedza, w jaką zaopatrujemy
uczniów szkół, będzie im rzeczywiście użyteczna za 5-10 lat. Szybkość dokonującego się w ostatnich dziesięcioleciach rozwoju cywilizacyjnego sprawia,
że stosując tradycyjne metody nauczania, być może przygotowujemy młodych ludzi do życia w realiach, które dla nich nigdy nie staną się faktem. Dlatego też powinniśmy rozwijać edukację w oparciu o cztery filary: uczyć się, aby
wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się, aby
być. Jeżeli uczniowie nabędą umiejętność samokształcenia, rozwiną swoją
ciekawość, nauczą się pracować w zespole, dowiedzą się, jak wykorzystać
potencjał multimediów, odważą się przejąć inicjatywę, to z pewnością zwiększą swoje szanse na sukces w życiu dorosłym. Jak tego wszystkiego dokonać? Na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Pewną inspirację
do pierwszych działań w tym zakresie może stanowić niniejsza publikacja, zawierająca kilka propozycji dydaktycznych, które są owocem doświadczeń nauczycieli entuzjastycznie zapatrujących się na przyszłość „pokolenia iPoda”.
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Metoda 1

Metoda na pokolenie iPoda

Bartłomiej Janicki
nauczyciel historii, geografii i WOS-u
w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej

Foniks historyczny,

czyli pomysł na multimedialny komiks
Wprowadzenie
Ciekawym i stwarzającym wiele interesujących możliwości środkiem dydaktycznym może stać się… komiks historyczny. Ta graficzno-tekstowa forma
przekazu informacji posiada szereg zalet, które można wykorzystać w procesie nauczania i popularyzacji historii np. przekazuje informacje szybko,
pozwala czytelnikowi zachować indywidualne tempo przyswajanych treści,
utrwala w pamięci konkretne obrazy. Młodzież zwykle chętnie sięga po narrację obrazkową, choć coraz częściej obcuje z nią za pomocą komputerowych
urządzeń przenośnych. Bo przecież młodzi ludzie uwielbiają komunikować
się i zdobywać informacje za pomocą nowoczesnych technologii. Mając to
na uwadze, oczywistym wydaje się, że nauczyciel historii powinien próbować
zjednoczyć atuty komiksu historycznego i możliwości, jakie stwarza postępująca współcześnie cyfryzacja.
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Kolejna forma tworzenia opowiadań

Obróbka graficzna klatek komiksu

Efektem takiego na pozór osobliwego mariażu może
być poświęcony danemu miastu lub regionowi fo-

Zeskanowane strony komiksu zaimportuj do programu

niks historyczny, czyli wykonana przez uczniów przy

służącego do obróbki zdjęć. Wykadruj poszczególne

użyciu komputera animacja, będąca udźwiękowioną

obrazki komiksu, dostosuj kontrast, wyostrz i zapisz jako

formą obrazkowej opowieści, prezentująca wybrane

oddzielne zdjęcia w formacie JPEG.

wydarzenia i postaci historyczne. Głównym celem
tworzenia foniksu jest zainteresowanie uczniów historią lokalną, rozbudzenie u młodych ludzi więzi
z regionem, kształtowanie umiejętności tworzenia

Nagrywanie dźwięku

komiksu, nabycie umiejętności, pozwalających na

Nagraj wszystkie teksty i dźwięki, które planujesz

udźwiękowienie komiksu. Podczas pracy uczniowie

wykorzystać.

mają okazję zapoznać się różnymi technikami two-

dedykowanego programu, za pomocą którego poddasz

rzenia komiksów, nauczyć się obsługi darmowych

nagrania obróbce i zapiszesz jako plik mp3.

Będziesz

potrzebował

mikrofonu

i

programów komputerowych: Audacity, Windows
Movie Maker, Gimp. Tworzenie foniksu pomaga rozwijać umiejętność współpracy w zespole, umożliwia
integrację grupy, łączenie nauki z zabawą, kształto-

Montaż obrazu i dźwięku

wanie postaw patriotycznych, pobudza wyobraźnię i

Zaimportuj wszystkie zdjęcia i dźwięki do programu

kreatywność młodzieży, motywuje ich do angażowa-

do montażu wideo. Połącz zdjęcia w odpowiedniej

nia się w proces poszerzania wiedzy, wspomaga pro-

kolejności, dopasowując długość ich wyświetlania

ces zapamiętywania i rozumienia nowopoznanych

do długości tekstów. Dodaj efekty przejść pomiędzy

informacji.

kolejnymi klatkami. Wyeksportuj swój film do dowolnego
formatu wideo.

Nasze doświadczenia z foniksem
Jak stworzyć foniks historyczny? Można tego do-

Korzystając z tego programu, możemy też dodać do

konać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na

kadrów „dymki” oraz wszystkie komiksowe dialogi

skorzystaniu z gotowego, profesjonalnego komiksu.

i opisy. Kolejnym etapem jest połączenie komikso-

Drugi zaś wiąże się z samodzielnym wykonaniem ko-

wych obrazków w film. Aby tego dokonać, możemy

miksowej opowieści, którą następnie przetworzy się

skorzystać z darmowego programu Windows (Live)

w foniks. Niezależnie od tego, którą z opcji wybierze-

Movie Maker. Program ten umożliwia również łatwe

my, będziemy musieli zeskanować wszystkie plan-

dodanie napisów początkowych i końcowych, wy-

sze komiksu. Otrzymane w ten sposób pliki cyfrowe

branie filmowych efektów przejść pomiędzy danymi

poddajemy podstawowej komputerowej obróbce,

kadrami, jak również zintegrowanie naszego filmu ze

wykorzystując do tego celu np. darmowy program

ścieżką dźwiękową, na którą zwykle składają się dia-

Gimp .

logi, głos narratora, muzyka i odgłosy towarzyszące

Obróbka ta będzie polegać na wyodrębnieniu z ko-

opowieści.

miksowych plansz pojedynczych kadrów, wyostrzeniu ich, dokonaniu korekt jasności, kontrastu itp.
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Foniks to termin wymyślony przez autora niniejszego tekstu. Powstał z połączenia słów fonia i komiks. W fachowej literaturze można zetknąć się z inną propozycją nazwania tego medium – fotokast. Termin ten zastosowała
dziennikarka radomskiego oddziału „Gazety Wyborczej” Katarzyna M. Wiśniewska w stosunku do animowanej wersji
komiksu Piotr Wysocki. Bohater w cieniu historii.

Aby nagrać potrzebne nam dźwięki, możemy skorzy-

Tworzenie foniksów umożliwia funkcjonowanie ob-

stać np. z darmowego programu Audacity. Dzięki tej

razkowej narracji w świecie multimediów, upodobnia-

aplikacji możemy też dokonać obróbki nagranych

jąc ją nieco do filmu czy animacji. Przewagą foniksu

dialogów oraz zmiksować je z muzyką lub dowolny-

nad komiksem jest fakt grupowego, a nie indywidu-

mi odgłosami i efektami specjalnymi (np. szczękiem

alnego zapoznawania się z treścią fabuły. Odbiorcy

oręża, wybuchami, skrzypieniem otwieranych drzwi).

foniksu zyskują także szansę na lepsze wczucie się

Do udźwiękowienia komiksowej narracji będziemy

w klimat poszczególnych lokacji, pojawiających się

też oczywiście potrzebować mikrofonu. Ostatnim

w komiksie, a poznawana historia oddziałuje nie tyl-

etapem całego procesu jest zapisanie stworzonego

ko na zmysł wzroku, ale również słuchu. Wykonany

przez nas foniksu w formie filmu na dysku kompute-

przez uczniów foniks historyczny może później po-

ra lub płycie DVD.

służyć jako niebanalna pomoc dydaktyczna wykorzystywana jako element lekcji historii.

Zobacz przykładowy foniks:
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Scenariusze lekcji historii
Temat zajęć

Metody kształcenia i wychowania

Foniks historyczny, czyli tworzymy i udźwięko-

Uczniowie poprzez samodzielne działanie będą

wiamy komiks

uczyć się odpowiedzialności, terminowości, poszanowania dla pracy innego człowieka, szacun-

Grupa wiekowa uczniów

ku do osób i miejsc związanych z przeszłością

Klasa 5 szkoły podstawowej

naszego miasta.

Czas trwania zajęć

Narzędzia

20 godzin dydaktycznych

Podczas zajęć wykorzystane zostaną kartki,
przybory do rysowania, komputery, darmowe

Formy pracy

oprogramowanie (Windows Movie Maker, Auda-

dyskusja, burza mózgów, praca z materiałami

city, PaintNet), aparat cyfrowy, skaner, mikrofon,

źródłowymi, praca w grupach, metoda zajęć

projektor multimedialny.

praktycznych

Zajęcia nr 1

4. Ustal harmonogram działań oraz podział obowiązków uczestników projektu.

Czym jest foniks?
Czas trwania: 2 x 45 min.

Zajęcia nr 2

1. Przedstaw uczniom cel i założenia projektu
„Foniks historyczny”. Wyświetl im przykłado-

Jak powstaje komiks historyczny?

we foniksy:

Czas trwania: 4 x 45 min.

• Wolna Polska – 650 metrów pod ziemią

1. Rozdaj uczniom egzemplarze kilku komiksów

• Piotr Wysocki. Bohater w cieniu historii

historycznych.

• Bitwa pod Warką w roku 1656

2. Poleć młodzieży wyszukanie w ich treści ele-

• Nadzieja, męstwo i śmierć. Powstańcza wio-

mentów charakterystycznych dla tego gatun-

sna oddziału Kononowicza

ku.
3. Zapoznaj uczniów z zasadami tworzenia ko-

2. Zastosuj proste zabawy integracyjne, sprzy-

miksowej rekonstrukcji historycznej.

jające lepszemu poznaniu się uczestników i

4. Dyskutując z uczniami, nakreślcie ogólny za-

przełamaniu barier w pracy grupowej.

rys fabuły foniksu historycznego, wykreujcie

3. Zapoznaj uczniów z czynnościami niezbędny-

jego główne postaci.

mi do realizacji projektu.
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Zajęcia nr 3

Zajęcia nr 5

Rysujemy komiks historyczny

Ożywianie komiksu

Czas trwania: 2 x 45 min.

Czas trwania 4 x 45 min.

1. Dopracujcie scenariusz komiksu historyczne-

1. Zapoznaj uczniów z podstawowymi funkcja-

go – ułóżcie dialogi zgodne z realiami danej

mi aplikacji Window Movie Maker. Poleć im

epoki historycznej.

złożenie z komiksowych kadrów filmu przy

2. Zapoznaj uczniów z różnymi technikami two-

użyciu tego programu.

rzenia komiksowych kadrów – rysunek, kolaż,

2. Pomóż uczniom zmiksować utworzony film z

fotomontaż, malowanie itp.

przygotowaną wcześniej ścieżką dźwiękową

3. Poleć uczniom wykonanie komiksowych ka-

(dialogi, odgłosy tła).

drów, ilustrujących scenariusz foniksu histo-

3. Poleć uczniom przygotowanie napisów po-

rycznego.

czątkowych i końcowych foniksu.

4. Poleć uczniom sfotografowanie lub zeskano-

4. Zapisz foniks na dysku komputera.

wanie narysowanych przez nich plansz ko-

5. Podsumuj projekt, zaprezentuj utworzony

miksowych, a następnie przeniesienie ich w

przez uczniów foniks.

formie plików na dyski komputerów.
5. Zapoznaj uczniów z podstawowymi funkcjami i narzędziami programu graficznego Paint
Net, a następnie poleć wykonanie komputerowej obróbki zeskanowanych komiksowych
kadrów z wykorzystaniem tego programu.

Zajęcia nr 4

Udźwiękowienie komiksu
Czas trwania: 4 x 45 min.

1. Zapoznaj uczniów z zasadami posługiwania
się programem do obróbki dźwięku Audacity.
2. Przeprowadź ćwiczenia na temat emisji i aktorskiej modulacji głosu.
3. Pokieruj udźwiękowieniem komiksu – poleć
uczniom nagranie dialogów komiksu oraz
tzw. dźwięków tła.
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Metoda na pokolenie iPoda

Anita Dorczyńska-Czopowik
nauczycielka języka polskiego
w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej

Warsztaty z audiofototomikiem,
czyli sposób na oswojenie poezji
Wprowadzenie
Współcześni uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych to dzieci, które z jednej
strony charakteryzuje ciekawość świata, chęć eksperymentowania i doświadczania, zabawy z rówieśnikami, z drugiej strony to tzw. „cyfrowi tubylcy”, dla
których kontakt z nowymi technologiami jest powszechny, naturalny i stały.
Organizując dla nich zajęcia czy lekcje, trzeba mieć na uwadze zarówno typową dla nich ogromną chęć zabawy, tworzenia i kreowania otaczającej rzeczywistości, jak i to, że ich wyobraźnia i zainteresowania są kształtowane przez
świat reklam, telewizji, gier wideo i internetu.
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Dziecko, zanim zacznie odbierać utwory literackie

kiem, fotografią i programami graficznymi, dzieci nie

świadomie ― jako tworzywo językowe, odbiera je

tylko poznały dobrze wiersze, ale również z większą

intuicyjnie i emocjonalnie. Niezwykle ważnym zada-

chęcią i zapałem podejmowały próby tworzenia wła-

niem nauczyciela jest staranny dobór odpowiednich

snych dzieł. Zajęcia stanowiły spójny cykl, ale każdą

utworów jak i najwłaściwszych metod ich pozna-

jednostkę lekcyjną można również potraktować od-

nia. Bardzo łatwo można bowiem początkową, na-

dzielnie i wykorzystać w trakcie lekcji realizujących

turalną fascynację dziecka światem poezji i zabawą

podstawę programową.

słowami zniszczyć i
zamienić w niechęć
(obserwowaną

czę-

sto u gimnazjalistów
i

licealistów)

do

utworów poetyckich.
Tymczasem

odbiór

dzieła poetyckiego i
przeżycia estetyczne,
które z poznaniem
utworu

się

wiążą,

mają szansę uczynić
z dzieci aktywnych, o
wyrobionym smaku,
odbiorców – wrażliwych na piękno języka i złożoność formy.

Multimedialna
Szymborska

Sama nazwa „audiofototomik” jest neologizmem

Lata doświadczeń i eksperymentowania z analizą

stworzonym przez uczniów na potrzeby zajęć. Jest

poezji w szkole zaowocowały pomysłem stworzenia

zbitką słów: audio-, foto- oraz tomik i związana jest

zajęć pozalekcyjnych „Warsztaty z audiofototomi-

z efektem końcowym zajęć.

kiem”. Inspiracją do zajęć i podstawowym tworzy-

Produkty każdych zajęć finalnie zawarte zostały w

wem literackim stały się wiersze Wisławy Szymbor-

fotoksiążce stworzonej przy pomocy dostępnego

skiej. Założeniem warsztatów była nie szczegółowa

programu online firmy CEWE. Drugim produktem

analiza wierszy, ale odbiór dzieła literackiego przez

końcowym były nagrania głosowych interpretacji

przeżywanie i aktywność twórczą dziecka. Każde za-

tekstów. Do stworzenia książeczki wykorzystano

jęcia skupiały działania wokół jednego wiersza pol-

także powszechnie dostępne programy XnView, Pho-

skiej noblistki. Dzięki eksperymentom chemicznym,

toScape oraz program Audacity.

tworzeniu własnych prac plastycznych, ćwiczeniom
rozwijającym twórcze myślenie oraz zabawom języ-
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Scenariusze lekcji języka polskiego
Temat zajęć

różnymi technikami plastycznymi, fotografie
wykonane podczas zajęć, teksty wierszy) oraz

Warsztaty z audiofototomikiem

nagranie płyty audio z głosowymi interpretacja-

Grupa wiekowa uczniów

mi wierszy Wisławy Szymborskiej.

Klasy IV-VI SP

Cele operacyjne w zakresie wiedzy,
umiejętności i postaw

Czas trwania zajęć
20 godzin dydaktycznych

Uczeń:
• poznaje teksty poetyckie,

Formy pracy

• zwiększa wiedzę i poszerza słownictwo z

Praca indywidualna, grupowa, w parach

zakresu analizy formalnej tekstów poetyc-

Metody dydaktyczne

kich,

Dyskusja, mapa mentalna, burza mózgów,

• zna i stosuje wybrane techniki plastyczne,

metody tworzenia skojarzeń: łańcuchowa,

• potrafi obsługiwać aparat fotograficzny i
skaner,

gwiazdy, metody poznawania tekstów poetyckich: słów kluczy, hipotezy interpretacyjnej,

• robi zdjęcia związane z tematem zajęć,

metoda twórczego naśladowania wzoru, me-

• zna wybrane funkcje programu XnView do

toda przekładu intersemiotycznego, metoda

obróbki cyfrowej zdjęć oraz programu do

zajęć praktycznych, gry i zabawy dydaktycz-

rejestracji dźwięku np.: Audacity,
• tworzy projekt fotoksiążki w specjalistycz-

ne.

nym programie,

Cel główny zajęć

• przygotowuje interpretację głosową wy-

Zwiększenie umiejętności odbioru i rozumienia

branego wiersza,

tekstów literackich oraz rozbudzenie zaintere-

• uczestniczy w nagraniu audiobooka w

sowania poezją poprzez zastosowanie nowych

profesjonalnym studio nagrań,

technologii, fotografii, wybranych technik pla-

• tworzy własne teksty poetyckie,

stycznych, ćwiczeń rozbudzających kreatywne

• poznaje i wykonuje proste eksperymenty

myślenie oraz eksperymentów chemicznych.

chemiczne związane z tematem wierszy,

Stworzenie fotoksiążki (zawierającej inspirowa-

• potrafi współpracować w zespole,

ne wierszami: prace dzieci wykonane w progra-

• rozbudza swoją kreatywność słowną,

mie Paint, zeskanowane ilustracje wykonane

plastyczną i teatralną
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Zajęcia nr 1

go z własnych zdjęć, prasy, wycinków z katalogów itd. pt: „Twórz życiorys tak, jakbyś dłu-

Kto tak jak ja…

go ze sobą rozmawiał” (zobacz przykład).

Czas trwania: 3 x 45 min.

10. Zróbcie zabawne fotoportrety członków grup.

Inspiracja: Pisanie życiorysu Wisławy Szymborskiej
Zajęcia w skrócie: gry i zabawy integracyjne po-

Zajęcia nr 2

zwalające na lepsze poznanie się grupy; analiza

Z głową w chmurach

życiorysów, tworzenie kolaży-autoportretów, ro-

Czas trwania: 2 x 45 min.

bienie zabawnych fotoportretów.

Inspiracja: Chmury i Niebo Wisławy Szymborskiej
Zajęcia w skrócie: eksperyment – tworzenie

1. Przeprowadź gry i zabawy integracyjne, sprzy-

chmury w butelce, ćwiczenia relaksacyjne ― wizu-

jające lepszemu poznaniu się uczestników i

alizacja, fotografowanie chmur i nieba, malowanie

przełamaniu barier w pracy grupowej: „Kto tak

chmur różnymi technikami plastycznymi.

jak ja”, „Mission Impossible”.
2. Zagraj z uczniami w grę „Prawda – fałsz”, bę-

1. Wykonaj z uczniami eksperyment „Chmura w
butelce”.

dącą wstępem do tematu zajęć.
3. Przedstaw uczniom dwa krótkie życiorysy –

2. Zróbcie wizualizację nieba i chmur ― włącz

tradycyjny oraz CV. Poleć im dokonanie anali-

muzykę relaksacyjną (np. wydawnictwa Soli-

zy tekstów w parach.

tudes), poleć uczniom podążać w wyobraźni

4. Zaproś uczniów do dyskusji na temat życio-

za jego tekstem, opisującym chmury, niebo,

rysu: Czym jest? Kiedy jest potrzebny? Jakie

naturę, wrażenia zmysłowe, dotykowe, sma-

zawiera informacje?

kowe itd.

5. Zapytaj, czego nie dowiemy się z życiorysu? –
zróbcie burzę mózgów w mniejszych grupach

3. Poproś uczniów o przeczytanie wierszy Wisławy Szymborskiej Chmury i Niebo.
4. Dokonaj z uczniami analizy i interpretacji tek-

i przedstawcie wyniki na forum.
6. Zgłaszający się na ochotnika uczniowie, od-

stów metodą hipotezy interpretacyjnej, dzieci

czytują tekst Wisławy Szymborskiej Pisanie

zapisują w parach propozycje „Wiersz mówi

życiorysu.

o …”. Następnie weryfikujcie wszystkie posta-

7. Poleć uczniom dobranym w pary stworzenie

wione hipotezy.

notatki: „Co wg podmiotu lirycznego trzeba

5. Zainicjuj dyskusję: Jaka jest natura chmur,

napisać w życiorysie?”, „O czym nie ma mowy

jakie jest niebo? Czym są chmury? Jakie są

w życiorysie?”.

ich rodzaje? Jak powstają chmury? Czy inne

8. Zainicjuj dyskusję na temat rozumienia porównania: „Pisz tak, jakbyś ze sobą długo nie
rozmawiał”.
9. Poleć uczniom stworzenie kolażu wykonane-
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6. Zaproponuj uczniom wyjście na zewnątrz i

4. „Gdyby kamień był człowiekiem, byłby …” -

szukanie odpowiednich miejsc widokowych.

zaproponuj stworzenie życiorysów i minicha-

7. Poleć uczniom, aby zrobili zdjęcia chmurom i

rakterystyk w grupach, a następnie zobacz

niebu.

przedstawienie efektów pracy uczniów.

8. Wykonane zdjęcia zgrajcie i zapiszcie w odpo-

5. Wspólne z uczniami odczytaj wiersz Wisławy

wiednim pliku.

Szymborskiej Rozmowa z kamieniem.

9. Zaproponuj uczniom namalowanie chmur róż-

6. Poleć dzieciom napisanie wiersza „Rozmowa

nymi technikami (zobacz przykłady).

z…” dowolnym żywiołem, materiałem, zjawi-

10. Zadaj zadanie domowe: napisz wiersz o nie-

skiem…

bie lub chmurach.

7. Niech uczniowie wykonają zdjęcia kamieni oraz swoich kamiennych przebierańców
– dzieci muszą przygotować miejsce, odpo-

Zajęcia nr 3

wiednie oświetlenie, ułożyć własne kompozy-

Rozmowa z kamieniem

cje z kamieni.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Inspiracja: Rozmowa z kamieniem Wisławy Szym-

Zajęcia nr 4

borskiej
Zajęcia w skrócie: określanie cech kamieni, two-

Gdzie się podział klucz?

rzenie kamiennych przebierańców, układanie życiorysów ― gdyby ten kamień był człowiekiem,

Czas trwania: 2 x 45 min.

fotografowanie kamiennych figurek i kamieni,

Inspiracja: Klucz Wisławy Szymborskiej

ćwiczenia pobudzające kreatywność słowną, two-

Zajęcia w skrócie: robienie zdjęć przez dziurkę

rzenie wiersza: rozmowa z kamieniem.

od klucza, pisanie wierszyka o zagubionej rzeczy,
tworzenie mapy myśli, tworzenie breloczków, odgrywanie scenek i zabawa w teatr cieni.

1. Dokonajcie przeglądu kamieni przyniesionych
przez dzieci, podyskusjcie na temat ich właściwości: kształtu, smaku, twardości, wagi itd.

1. Poproś dzieci, aby zrobiły zdjęcia klucza w

2. Poleć uczniom stworzenie z kamieni, kleju,

różnych nietypowych miejscach oraz zdjęcia

papieru i dodatków, kamiennych przebierań-

przez dziurkę od klucza (duży szablon z kar-

ców, figurek stworzonych z kamieni wg książ-

tonu w różnych kolorach) swoje, zajęć, na te-

ki Kamienni przebierańcy (zobacz przykłady).

renie szkoły i wokół niej (zobacz przykłady).
2. Przeczytaj i omów wiersz Klucz.

3. Zrealizuj zadania pobudzające płynność myślenia: do czego można użyć kamienia? Co

3. Podyskusjcie o najczęściej gubionych rze-

by było, gdyby kamienie ożyły? Gdybym był

czach i konsekwencjach zguby. Stwórzcie

kamieniem? Co może być jak kamień? Niech

mapę myśli.

uczniowie wymyślają porównania, tworzą
skojarzenia w formie gwiazdy i łańcucha.
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Zajęcia nr 6 i 7

4. Napiszcie wierszyk o zgubionej, ważnej dla

Nawet przedmioty mają kłopoty

uczniów, rzeczy.
5. Odegrajcie wiersz w grupach – scenki, panto-

Czas trwania: 4 x 45 min.

mima, teatrzyk cieni (prześcieradło, reflektor

Inspiracja: Muzeum Wisławy Szymborskiej

lub rzutnik).

Zajęcia w skrócie: układanie wierszy o proble-

6. Poleć uczniom zrobienie breloczków do klu-

mach przedmiotów codziennego użytku, tworze-

czy z masy papierowej i modeliny (zobacz

nie minimuzeum, opis przedmiotów z punktu wi-

przykłady).

dzenia kosmity, opowiadanie w imieniu różnych
postaci o danym przedmiocie, kreatywny wyścig

Zajęcia nr 5

rzędów, pisanie kreatywnego wierszyka ― wiersz
z luką, wycieczki do wirtualnego muzeum, tworze-

Co innego cebula…

nie fotografii i obróbka cyfrowa zdjęć.

Czas trwania: 2 x 45 min.
Inspiracja: Cebula Wisławy Szymborskiej

1. Stwórz z uczniami minimuzeum z przyniesio-

Zajęcia w skrócie: eksperyment z cebulą, analiza

nych przez dzieci ważnych dla nich przedmio-

wiersza metoda słów kluczy, wykonywanie ilustra-

tów codziennego użytku.
2. Zachęć dzieci do napisania „wierszyka – skar-

cji w programie Paint, tworzenie wiersza.

gi” o kłopotach wybranego przedmiotu codziennego użytku.

1. Obejrzyj z uczniami przyniesioną cebulę ― podyskutujcie na temat właściwości cebuli: ko-

3. Dzieci losują przedmiot przygotowany przez
nauczyciela i wykonują zadanie w parach: „Co

loru, zapachu, smaku, kształtu, budowy.
2. Przeprowadź doświadczenie z cebulą.

powiedziałby kosmita o danym przedmiocie…”

3. Wybierz z tekstu wiersza Cebula 20-30 słów,

(zegarek, papier toaletowy, cukierek, butelka

które są kluczowe. Odczytaj powoli te sło-

coca-coli, solniczka, łyżka, myszka do kompu-

wa uczniom i poproś, aby wyobrazili sobie, o

tera, klawiatura, świeczka, dzwonek, itp.).
4. Dzieci widzą przedmiot lub ilustrację miejsca.

czym jest tekst. Poleć uczniom, aby:
• stworzyli listę pytań do tekstu (Czego chcę się

Losują postać, w imieniu której muszą opowiedzieć innym grupom o danym przedmio-

dowiedzieć?),
• przewidzieli i opowiedzieli, o czym tekst bę-

cie. Zadaniem innych grup jest odgadnięcie,
w kogo wcielają się poszczególne dzieci.

dzie opowiadał.
4. Poleć uczniom przeczytanie tekstu i porów-

5. Dzieci biorą udział w grze „Kreatywny wyścig

nanie ich wstępnego wyobrażenia z tym, co

rzędów”, w którym odgadują na podstawie za-

znaleźli w tekście.

gadek i definicji, o jakim przedmiocie mowa.
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6. Odczytajcie wspólnie wiersz Muzeum.

wiedz legendę o jabłku Newtona i jego teorii.

7. Poleć uczniom, aby wypisali przedmioty wy-

<Materiały1> <Materiały2>

mienione w wierszu oraz zastanowili się, jak

2. Przeczytajcie i omówcie wiersz Mała dziew-

je scharakteryzowano.

czynka ściąga obrus.

8. Poproś dzieci, aby na podstawie przyniesio-

3. Interpretacja

głosowa

wiersza

–

poleć

nych rekwizytów uzupełnili własne propozy-

uczniom dokonanie próbnych nagrań wiersza

cje wierszy (zobacz załącznik).

(na dyktafon cyfrowy lub przy użyciu progra-

9. Wykonajcie fotografie przedmiotów muzeal-

mu Audacity).

nych przyniesionych przez dzieci.

4. Robienie zdjęć ciekawych przedmiotów –

10. Zaproś uczniów do wzięcia udziału w wirtu-

niech uczniowie spróbują uchwycić przedmio-

alnych wycieczkach po muzeach (Wirtualne

ty i ludzi w ruchu.

Muzeum Powstania Warszawskiego, Wirtualne Muzeum Lecha Poznań).

Zajęcia nr 9 i 10

11. Poleć dzieciom wykonanie obróbki wybranego zdjęcia w programie XnView lub innym pro-

Kreacje-inspiracje.
Tworzymy fotopublikację

stym programie graficznym.
12. Zadaj zadanie domowe: spośród zrobionych
do tej pory zdjęć i skanowanych prac, stwo-

Czas trwania: 4 x 45 min.

rzonych ilustracji w programie Paint wybierz

Inspiracja: Muzeum Wisławy Szymborskiej

te, które najbardziej Ci się podobają i dokonaj
1. Poleć uczniom dokonanie obróbki zdjęć w

cyfrowej obróbki zdjęć.

programie XnView. Zastosuj efekty czarno–
Zajęcia nr 8

białej fotografii, dostosuj jasność, kontrast,
jaskrawość i nasycenie, zastosuj efekty spe-

Teraz w próbach są rzeczy, które same nie
mogą się ruszać

cjalne ― filtry kolorystyczne.
2. Uczniowie w parach tworzą projekt fotoksiążki w programie np.: CEWE FOTOKSIĄŻKA.

Czas trwania: 1 x 45 min.
Inspiracja: Mała dziewczynka ściąga obrus Wisławy

3. W fotoksiążce możesz umieścić:
• wiersze analizowane podczas zajęć: Chmury,

Szymborskiej
Zajęcia w skrócie: eksperyment – prędkość spa-

Klucz, Rozmowa z kamieniem, Niebo, Cebula,

dania, robienie zdjęć w ruchu, głosowa interpreta-

Mała dziewczynka ściąga obrus, Muzeum, Pisa-

cja tekstu, próbne nagrania tekstów.

nie życiorysu.

1. Rozgrzewka – wykonaj eksperymenty. Która

• Zdjęcia: przez dziurkę od klucza, gdzie się

moneta spadnie szybciej? (monety o różnej

podział klucz, chmury, niebo, przedmioty co-

wadze). Co spadnie szybciej moneta czy mo-

dziennego użytku, przedmioty w ruchu, kamie-

neta wycięta z papieru? Dlaczego? Omów siły

nie, autoportrety, portrety, zdjęcia reporterskie

ciężkości, działanie oporu powietrza. Opo-

z warsztatów.
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• Prace plastyczne: chmury, cebula, breloczki,
kamienni przebierańcy.
4. Przeprowadź z uczniami ćwiczenia w interpretacji głosowej tekstów poetyckich.
5. Wysłuchajcie dowolnych audiobooków, zawierających teksty poetyckie w interpretacji
znanych aktorów lub autorów wierszy.
6. Koordynuj nagrywanie audiobooka, zawierającego teksty Wisławy Szymborskiej przy
użyciu dyktafonu cyfrowego, odpowiedniego
programu do rejestracji dźwięku (np. Audacity) lub w profesjonalnym studio nagrań.
7. Ogłoś konkurs na projekt okładki audiobooka.

Audiofototomik - to nazwa, która jest neologizmem stworzonym przez uczniów na potrzeby
zajęć. Jest zbitką słów: audio-, foto- oraz tomik i jest związana z efektem końcowym zajęć, czyli
multimedialną fotoksiążką.

Zobacz przykładowy fototomik:
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Ilona Barszcz
nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych

Metoda 3

w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej

Wideoklip na lekcji,
czyli kręcimy jak z nut
Wprowadzenie
Pokolenie MTV – tak niejednokrotnie określa się współczesnych nastolatków, dla których film to szybki montaż, krótkie ujęcia, skondensowana
fabuła, chwytliwa ścieżka dźwiękowa. Wychowani na teledyskach i telewizyjnych reklamach skupiają swoją uwagę na migoczących ekranach.
Wielu nauczycieli widzi w tej sytuacji powód do narzekań, jednak są sposoby, aby tę słabość do klipów dydaktycznie wykorzystać.
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obsługi (profesjonalnego) sprzętu wideo. Realizacja
wideo, tworzenie storyboardu, scenariusza, nagrania,
zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, cała postprodukcja
uczy wytrwałości, konsekwencji i planowego działania długoterminowego. Oprócz tego uczestnik nabywa umiejętność analizy i krytyki filmowo-muzycznej,
uczy się bardziej odpowiedzialnie umieszczać swoje
nagrania w internecie. A w zależności od tego, czego
będzie dotyczyła realizacja klipu, może on uzyskać
dodatkowe korzyści dydaktyczne (edukacja ekologiczna, walka z nałogami, problem przemocy, integra-

Temat lekcji: wideoklip

cja społeczna, resocjalizacja i wiele, wiele innych).

Dlaczego warto wykorzystać realizację wideoklipu
jako metodę edukacyjną? Po pierwsze, taka forma

Czy wiesz, że...?

wypowiedzi jest spójna z bliską młodzieży kulturą
wizualną, w której wzrastała i kształtuje się już od

• Początkowo wideoklipy były rejestrowanym w

samego początku. Po drugie, uczeń poznaje nowe

różnych ujęciach wykonaniem przez zespół da-

sposoby niewerbalnej wypowiedzi – wypowiedzi

nego utworu w studio, z taką czy inną dekoracją

obrazem i jest współtwórcą kultury internetu, a nie

w tle, rzadziej w jakiejś interesującej scenerii

tylko jego odbiorcą. Po trzecie wreszcie, ktoś musi

pleneru. Te nagrania były formą reklamy i pro-

pokazać młodzieży, co jest dobre... Piszę to oczywi-

mocji grupy muzycznej, były wykorzystywane

ście z przymrużeniem oka, ale nie da się ukryć, że tak

jako przerywniki pomiędzy programami telewi-

jak do tzw. dobrego i ambitnego kina, alternatywnej

zyjnymi. Pierwszymi wideoklipami, które na sta-

muzyki, do świetnych wideoklipów trzeba dojrzeć

łe zapisały się w historii są m.in.: „Day Tripper”,

i warto, żeby ktoś te najlepsze teledyski młodzieży

„All You Need is Love”, „Hey Jude”, „Something”

pokazał. Te przełomowe w historii, eksperymental-

zespołu The Beatles i „Bohemian Rhapsody”

ne, na wysokim poziomie artystycznym raczej nie

grupy Queen.

są prezentowane na społecznościowych profilach
nastolatków. Musimy im je po prostu pokazać. Po-

• Przełomowym w historii teledysku momen-

nadto, realizując wideoklip, uczymy się translacji

tem jest nagranie obrazu do piosenki „Thriller”

pomiędzy mediami ― w tym przypadku dźwięk inter-

Michaela Jacksona ― kilkunastominutowego

pretujemy przez obraz ruchomy. Taki proces twórczy

filmu z fabułą osadzoną w konwencji horroru.

jest rozwojowy, kształtuje umiejętność abstrakcyj-

Wtedy był to najdłuższy i najbardziej kosztow-

nego myślenia. Dzięki pracy nad wideoklipem uczeń

ny teledysk w historii, który uczynił z Michaela

poznaje innych ludzi, rówieśników współrealizato-

Jacksona gwiazdę światowego formatu. To w

rów i twórców filmowych, którzy prowadzą zajęcia.

tym momencie teledysk pokazał z całą mocą,

Uczy się współpracy i pracy w grupie. Taka realiza-

jaki może mieć wpływ na kreowanie gwiazd.

cja to również świetna okazja do poznania nowych

Rozpoczęła się era telewizji muzycznej MTV.

programów komputerowych do montażu i poznania
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Dla kogo ta zabawa?

AUTORSKA LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH

Realizacja wideoklipu wymaga pewnej dojrzałości

WIDEOKLIPÓW:

jego twórców i dużego zapału oraz konsekwencji w
długoterminowym działaniu. Dobrze będzie nam się

• MAREK GRECHUTA Korowód (1972)

pracowało z grupą gimnazjalną, najlepiej będzie nam

• PINK FLOYD Another brick in the wall (1982)

się pracowało z grupą licealną, ze studentami praco-

• BAJM Nie ma wody na pustyni (1982)

wać nie będziemy musieli – oni zrobią to sami. Jeżeli

• MICHAEL JACKSON Thriller (1983)

chodzi o dzieci w wieku 8-12 lat (szkoła podstawo-

• EURYTHMICS Sweet dreams (1983)

wa), większość to MY będziemy musieli zrobić za

• PETER GABRIEL Sledgehammer (1986)

nich, a oni będą się świetnie bawić, zwłaszcza, kiedy

• MADONNA Like a prayer (1988)

wystąpią w takim teledysku. Za dzieci w wieku przed-

• DEPECHE MODE Enjoy The Silence (1990)

szkolnym trzeba będzie zrobić wszystko, a one i tak

• AEROSMITH Crazy (1994)

będą się szybko nudziły. Niemniej w myśl przysłowia:

• MICHAEL JACKSON Scream (1995)

„czym skorupa za młodu nasiąknie...”, tym najmłod-

• MAANAM Po prostu bądź (1996)

szym dzieciom warto również pokazywać „dobre”

• PEARL JAM Do the evoluton (1998)

klipy i filmy muzyczne.

• BJORK All is full of love (1999)
• KAZIK Mars napada (2000)

Jeżeli chodzi o wielkość grupy realizatorów, to naj-

• OREN LAVIE Her morning elegance (2007)

lepiej pracować z grupą od 5 do 15 osób. Zależy to

• GOTYE Somebody that I used to know (2011)

oczywiście od techniki realizacji i metodyki, od umie-

• DIE ANTWOORD I fink u freeky (2012)

jętności prowadzącego oraz od warunków miejsca

• MISTER D i ANJA RUBIK Chleb (2013)

pracy, motywacji i zapału grupy oraz od wielu, wielu

• M.I.A. Bad Girls (2013)

innych czynników. Z kolei prowadzący zajęcia musi
być osobą posiadającą wiedzę teoretyczną i prak-

Najlepiej pokazywać utwory wideo chronolo-

tyczną z zakresu filmu, muzyki, sztuk wizualnych.

gicznie, z krótkim opisem techniki i kontekstu

Potrzebna jest praktyczna znajomość technik fil-

historii muzyki, kultury i kontekstu geograficz-

mowania i montażu, obsługi programów kompute-

no-historycznego. Do tego również powinniśmy

rowych do obróbki materiału wideo, doświadczenie

się sami rzetelnie przygotować. Jeżeli wystar-

w postprodukcji. Instruktor musi również posiadać

czy nam czasu, pokazujemy w całości, jeżeli nie,

wrażliwość wizualną i umiejętność współpracy z

to chociaż fragmenty lub po prostu udostępnia-

grupą młodzieży. Elastyczność estetyczna i świa-

my listę klipów do przejrzenia w domu.

topoglądowa tolerancja także będą ważne. Trzeba
będzie pracować z dzieciakami w naprawdę różnych estetykach, w których należy się odnaleźć przy

rię i praktykę, czy pomiędzy plastyka, filmowca i mu-

udzielaniu korekt i wskazówek i trzeba będzie umieć

zyka. Zawsze warto angażować specjalistów z danej

zrozumieć różne punkty widzenia świata, poglądy,

dziedziny. Można również pracować jednocześnie z

oczekiwania od życia, spostrzeżenia młodych ludzi.

opiekunem/wychowawcą szkolnym/świetlicowym i

Oczywiście im więcej rąk do pracy, tym lepiej. Można

profesjonalnym twórcą.

podzielić warsztaty pomiędzy prowadzących na teo-
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Pierwsze kroki
Idealnie by było, gdybyśmy przy realizacji wideoklipu mieli do dyspozycji profesjonalne studio filmowe i montażowe, profesjonalny sprzęt
i ekipę profesjonalistów, którzy by nam wszystko pokazywali i byli na
każde zawołanie. Mniej idealną opcją, ale wciąż atrakcyjną, jest szkolna pracownia informatyczna. Im lepiej wyposażona, tym lepiej dla nas.
Ważne, abyśmy mieli do dyspozycji kilka komputerów (dobrze, gdyby
każdy uczestnik miał do pracy swój) z zainstalowanym oprogramowaniem do obróbki zdjęć, montażu i obróbki wideo. Mogą to być programy
open source (np. lightbox), programy płatne (np. Adobe Premiere Pro),
programy w wersji edukacyjnej dla szkół (np. Adobe Premiere Elements)
lub po prostu darmowe programy systemowe (np. Windows Movie Maker). Potrzebujemy również rzutnika multimedialnego (prezentacje kli-

Gimnazjaliści Zespołu Szkół TAK

pów, zdjęć itd.) i wyciemnionej sali. Do rejestracji obrazu wykorzystać

podczas pracy nad jednym z tele-

możemy różne kamery, aparaty fotograficzne czy telefony komórkowe.

dysków realizowanych w ramach

Może się zdarzyć, że uczestnicy będą pracować na własnych laptopach,

projektu „Wierszomania”, który miał

które mogą przynosić na zajęcia i pracować na nich również w domu.

na celu popularyzację współczesnej

Dobrym nawykiem jest systematyczne wykonywanie zapasowych kopii

poezji wśród mieszkańców Opola.

kolejnych efektów pracy. Oczywiście lista potrzebnych rzeczy może być

Młodzież, biorąca udział w realizacji

dłuższa – możemy starać się o statywy, lampy, blendy, blue box i wiele,

projektu, przedstawiła w prezenta-

wiele innych. Jeżeli uczestnicy zdecydują się na wykonanie teledysku w

cjach własne impresje plastyczne,

technice np. klasycznej animacji, potrzebne będą materiały plastyczne.

związane z interpretacją wybranych
wierszy i inspirowane ich treścią.

SŁOWNICZEK
Blue box – technika obróbki obrazu, polegająca na

nie, w tym na ekranie i w druku, czy dźwiękowo).

zamianie tła o w miarę jednolitym kolorze (pierwot-

Steadicam – system stabilizacji kamery. Pozwala

nie niebieskim, stąd nazwa) na dowolny obraz.

uzyskać bardzo płynne ujęcia, nawet, gdy operator

Open source (otwarte oprogramowanie) – darmowe

porusza się szybko po nierównym terenie.

oprogramowanie.

Storyboard (scenorys) – seria obrazów i szkiców,

Postprodukcja – etap tworzenia filmu, podczas któ-

stanowiących wizualną pomoc przy filmowaniu

rego nagrany materiał jest montowany: wybierane

dla reżyserów, scenografów, operatorów, aktorów i

są duble, dodawane napisy, efekty wizualne i dźwię-

montażystów.

kowe, przygotowywana jest wersja emisyjna filmu.

Wideoklip (teledysk lub po prostu klip) – to forma

Renderowanie – przedstawienie informacji zawar-

sztuki filmowej, będąca wizualną odpowiedzią na

tych w dokumencie elektronicznym w formie najbar-

utwór muzyczny. Z reguły fabuła teledysku nawiązu-

dziej właściwej dla danego środowiska (np. wizual-

je do tematu utworu.
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Stworzenie wideoklipu to proces

warsztaty kilkudniowe, gdzie gru-

i animacji niewymagających du-

czasochłonny. Mocno uśredniając

pa spotyka się codziennie na kilka

żego nakładu czasowego. W tych

różne czynniki i warunki, przyjmij-

godzin i pracuje nad projektem

przypadkach montaż i większość

my, że grupa ośmiu nastolatków,

(np. półkolonie czy obóz tema-

postprodukcji znajdować się już

pracując w podgrupach na swoim

tyczny) lub projekt np. 3-miesięcz-

będzie w kwestii prowadzącego.

sprzęcie foto-wideo (telefony, apa-

ny, gdzie grupa spotyka się raz/

Efekt końcowy koniecznie zawsze

raty fotograficzne, kamerki) oraz

dwa razy w tygodniu na 2 godziny

powinien

na 2 profesjonalnych kamerach

(np. zajęcia dodatkowe). Istnieje

uczestnikom warsztatów. Pamię-

(np. szkolnych), montując mate-

jeszcze możliwość realizacji klipu

tać należy, że przy godzinnych czy

riał w pracowni komputerowej (np.

na wybranych zajęciach/lekcjach

nawet kilkugodzinnych warszta-

szkolnej), przy ostatecznej długo-

w szkole lub podczas całego te-

tach efekt końcowy nie będzie wy-

ści klipów około 4-minutowych,

matycznego dnia na wszystkich

łączną pracą uczniów, a ich umie-

potrzebuje od 28 do 44 godzin (w

lekcjach. W obydwu wariantach

jętności i doświadczenia będą

opisanym poniżej scenariuszu wy-

będzie trzeba pracować w gru-

również proporcjonalne do czasu

szczególniam ilość potrzebnych

pach (np. zespoły 3-osobowe),

trwania warsztatów.

godzin na kolejne etapy realizacji).

sprawnie podzielić się zadaniami

Dlatego najlepiej, kiedy to będą

i korzystać z technik filmowania
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Scenariusz lekcji plastyki
Temat zajęć

Formy pracy

Realizacja wideoklipu

Prezentacja, burza mózgów, dyskusja, praca w
grupach, gry edukacyjne

Grupa wiekowa uczniów

Narzędzia i materiały

Młodzież w wieku 12-15 lat

Komputer, projektor multimedialny, program

Czas trwania zajęć

do montażu filmowego, ołówki i kartki, kamera

24 godziny dydaktyczne

lub telefon komórkowy z kamerą, płyty DVD.

1 ― 8 godzin pozalekcyjnych

Zajęcia nr 1

1. Zaprezentuj wybraną listę interesujących wi-

Zajęcia wstępne

deoklipów ― realizacje polskie i światowe

Czas trwania: 45 min.

(zaproponowanych przez uczestników i przez
prowadzącego).

1. Wprowadź uczniów do projektu.

2. Najlepiej pokazać kilka/kilkanaście różnorod-

2. Zapoznaj się z grupą.

nych i dobrych klipów, prosząc jednocześnie

3. Dokonaj integracji grupy (stwórzcie i podpisz-

o zaprezentowanie swojego ulubionego kli-

cie kontrakt).

pu przez każdego uczestnika. Moja autorska
chronologiczna lista klipów reprezentatywnych znajduje się poniżej – można się nią po-

Zajęcia nr 2

siłkować).

Co to jest wideoklip?

3. Moderuj dyskusję o obejrzanych teledyskach.

Czas trwania: 45 min.

Zajęcia nr 4

1. Porozmawiaj z uczniami na temat wideoklipów.

Techniki filmowe stosowane w wideoklipach

2. Pokaż im prezentację na temat wideoklipu (co

Czas trwania: 2x45 min.

to jest, jaka jest jego historia).

Przedstaw uczniom tajniki technik filmowych

Zajęcia nr 3

wraz z przykładami:

Oglądamy wideoklipy

• blue box,

Czas trwania: 2x45 min.

• animacja poklatkowa,
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Zajęcia nr 9

• zdjęcia studyjne i plenerowe,
• filmowanie z ręki, ze statywu i steadicamu,

Storyboard

• oświetlenie,

Czas trwania: 2x45 min.

• parametry techniczne sprzętu,
• animacja komputerowa 2D i 3D,

Narysujcie storyboardy i ewentualnie dokonajcie

• elementy animacji błyskawicznej.

zmian technik tworzenia filmu odpowiednich do
pomysłu fabuły.

Zajęcia nr 5
Zajęcia nr 10

Ćwiczenia wyobraźni

Realizacja klipu

Czas trwania: 45 min.

Czas trwania: 45-360 min.

Zrealizuj ćwiczenia na pobudzenie wyobraźni
przy translacji dźwięku na obraz (np. gra w skoja-

Czuwaj nad realizacją zdjęć filmowych w wybra-

rzenia, jaka to melodia itp.).

nej technice (uczestnicy mogą nagrywać materiał również poza zajęciami).

Zajęcia nr 6
Zajęcia nr 11

Analiza utworu muzycznego

Scenariusz klipu

Czas trwania: 45 min.

Czas trwania: 2x45 min.

Dokonajcie wyboru i analizy utworu muzycznego,

Dokonajcie wyboru i analizy utworu muzycznego,

do którego będziecie tworzyć klip.

do którego będziecie tworzyć klip.
Zajęcia nr 7
Zajęcia nr 12

Sposób na realizację klipu

Montaż

Czas trwania: 2x45 min.

Czas trwania: 180 min – 540 min.

1. Dokonajcie wyboru pomysłu na realizację

1. Nadzoruj wykonanie montażu i postprodukcji

klipu (zabawy pobudzające wyobraźnię już z

wideo. Jest to najważniejsza część realizacji,

konkretną piosenką).

od której zależy cały efekt końcowy.

2. Wybierzcie technikę realizacji klipu odpo-

2. Przypomnij uczniom, że największy nacisk

wiednią do waszego pomysłu.

należy położyć na dynamikę i rytm obrazu

Zajęcia nr 8

kompatybilny z wykorzystaną piosenką.

Scenariusz klipu
Czas trwania: 2x45 min.
Opracujcie scenariusz wideoklipu.
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Zajęcia nr 13

Ciekawe artykułY:

Udźwiękowienie
Czas trwania: 2x45 min.

• Idealny narkotyk – Propaganda Films i forma

Nadzoruj proces udźwiękowienia klipu.

teledysku w latach 90
• Historia teledysku, czyli „video killed the
radio star”

Zajęcia nr 14

• Era MTV dobiegła końca. Jaka jest przy-

Produkcja końcowa

szłość wideoklipów?

Czas trwania: 3x45 min.
Zleć uczniom renderowanie oraz nagranie klipu
na płyty DVD.

Zajęcia nr 15

Prezentacja klipów
Czas trwania: 2x45 min.
Zorganizuj prezentację i publikację teledysków.
Zakończ i podsumuj projekt.

Przykłady zrealizowanych na lekcjach wideoklipów:

Jack London

czesław miłosz

Szkoła z klasą 2.0

Martin Eden

Nigdy od ciebie, miasto

Dzieciaki NieŚmieciaki

realizacja: Jakub Jarząbek

realizacja: Maciej Gil

klasy szóste SP TAK

opiekun: Ilona Barszcz

opiekun: Ilona Barszcz

opiekun: Anita Dorczyńska-Czopowik
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Magdalena Tempczyk
psycholog oraz nauczycielka nauczania zintegro-

Metoda 4

wanego i muzyki w Zespole Szkół TAK

Nagrać audiobooka,
czyli metoda na naukę czytania
Wprowadzenie
Obserwując postępujący proces cyfryzacji, można odnieść wrażenie, że
młodzi ludzie coraz rzadziej sięgają po książki. Nic bardziej mylnego.
Pokolenie XXI wieku obcuje ze słowem pisanym równie chętnie jak ich
rodzice, choć coraz częściej w inny sposób ― zamieniając czytanie na
słuchanie.

Po co komu książka mówiona?
Czytanie jest jedną z podstawowych umiejętności, w które musimy wyposażyć uczniów, przekraczających próg szkoły. Nauka czytania opiera
się na określonych ćwiczeniach, które – choć skuteczne – łatwo mogą
przerodzić się w mało atrakcyjny ciąg przewidywalnych dla ucznia czynności, powodując spadek jego motywacji do opanowania i doskonalenia
techniki czytania. Czy jest sposób, by temu zaradzić? Czy można zrobić
coś, by naukę czytania przemienić w fascynującą przygodę? Czy podczas nauki czytania można dbać o globalny rozwój ucznia we wszystkich
sferach jego funkcjonowania?
Sposobem na uatrakcyjnienie procesu nauki i doskonalenia techniki czytania jest nagranie audiobooka. Zadanie to można zrealizować z uczniami praktycznie w każdym wieku – warunkiem jest to, by dzieci znały litery i potrafiły w miarę swobodnie czytać (sądzę, że w II klasie szkoły
podstawowej możliwe już jest podjęcie takiego działania).
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Zaangażowanie się w taki projekt pozwala przede

balnych elementów wypowiedzi (ton głosu, odpo-

wszystkim na kształtowanie umiejętności świado-

wiednia modulacja, pauzy, akcent na określonych

mego czytania i czytania ze zrozumieniem. By oddać

słowach w zdaniu). Ponadto, po dużej ilości ćwiczeń,

głosem emocje postaci i zbudować barwną wypo-

bardzo wyraźne czytanie z modulacją głosu, dosto-

wiedź, konieczne jest doskonałe zrozumienie treści

sowaną do znaków interpunkcyjnych zawartych w

nagrywanej książki, znalezienie w niej niuansów

tekście, staje się automatyczne i nie wymaga kontro-

ukrytych „między wierszami”, wyszukanie i próba

li procesów świadomości. Wszyscy uczniowie, któ-

wewnętrznego przeżycia różnych sytuacji, w których

rzy uczestniczyli w nagrywaniu audiobooka, nawet

znajdują się bohaterowie. Nie da się nagrać książki w

po zakończeniu pracy nad nim, w testach tempa i

formacie audio, jeśli nie orientujemy się doskonale w

techniki czytania bezwiednie prawidłowo modulowa-

jej budowie i jeśli nie potrafimy bezbłędnie i w mgnie-

li głos i zwracali uwagę na znaki interpunkcyjne. Nie

niu oka odnaleźć i opowiedzieć własnymi słowami

wpływało to negatywnie na tempo czytania oraz na

określonego fragmentu. Konieczność osiągnięcia

rozumienie czytanego tekstu. Umiejętność ta zosta-

takiego stopnia „zaprzyjaźnienia się” z książką wy-

ła zinternalizowana i korzystanie z niej nie wymagało

musza na uczniach opanowanie bardzo świadome-

już uruchamiania kanałów świadomej uwagi (a co za

go i analitycznego czytania, zwracania uwagi na nie-

tym idzie, nie wymagało również wydatkowania do-

jednokrotnie drobne szczegóły i niuanse dotyczące

datkowej energii przeznaczanej na procesy poznaw-

zdarzeń i postaci opisanych w książce. Często bywa

cze).

tak, że uczniowie (jak i rodzice) uważają, że świetnie

Nagrywanie audiobooka jest nie tylko ciekawą for-

czytają, ponieważ nie mają problemu ze składaniem

mą nauki, ale także doskonałą zabawą. Przeżywanie

liter. Nic bardziej mylnego! Czytanie przecież nie po-

emocji poszczególnych bohaterów i przedstawianie

lega na wyrzucaniu z siebie określonych słów – bez

ich we własnej interpretacji głosowej niesamowicie

modulacji głosu i prawidłowego stosowania znaków

rozwija wyobraźnię, pozwala na stawianie się w ich

przestankowych wypowiedź traci sens. Doskonałym

sytuacji i zastanawianie się nad innymi sposobami

ćwiczeniem, prowadzącym do bardziej świadomego

rozwiązywania opisanych w książce problemów. W

wypowiadania czytanego tekstu, może być jego na-

zależności od rodzaju wybranego do nagrywania

granie. Tworzenie audiobooka wymusza doskonale-

tekstu może on mieć funkcje terapeutyczne, może

nie dykcji i rygorystyczne przestrzeganie zawartych

pozwalać uporać się dzieciom z własnymi lękami i

w nim znaków interpunkcyjnych. Nie ma mowy o

niepewnością. Daje wiarę we własne możliwości,

„wyklepaniu” swojej kwestii! Nagranie przeczyta-

podnosi samoocenę i uczy różnych sposobów za-

nych samodzielnie zdań i odsłuchanie ich, pozwala

chowania się w sytuacjach dnia codziennego. Niesa-

uczniom usłyszeć własne błędy i je skorygować. Co

mowicie wpływa na rozwój społeczno-emocjonalny

ciekawe, nie jest tu potrzebna duża pomoc nauczy-

uczniów nie tylko poprzez sam tekst, ale też przez

ciela. Uczniowie, słysząc swój głos i niedociągnięcia

techniczną pracę związaną z nagrywaniem książ-

w nagranej przez siebie kwestii, sami bardzo chcą ją

ki. Doskonali umiejętność prowadzenia negocjacji i

poprawić. Są zawiedzeni, że nie oddali głosem emo-

oderwania się od własnych egocentrycznych intere-

cji zawartych w wypowiedzi. Zaczynają rozumieć, że

sów (trudny etap podziału ról), uczy pracy w grupie

na treść wypowiedzi nie składają się tylko słowa – i

oraz radzenia sobie z własną frustracją.

bardzo chętnie pracują nad doskonaleniem niewer-
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Bardzo rozwija empatię i zdolność brania pod uwagę

dzieciom określonych ról – to one same powinny się

argumentów i odczuć drugiej osoby. Praca nad na-

z wybraną rolą identyfikować. Zadaniem nauczyciela

grywaniem audiobooka ma jeszcze jedną ogromną

w tej fazie jest mądre pokierowanie grupą dzieci –

zaletę – stymuluje rozwój ciała modzelowatego –

tak, by potrafiły znaleźć porozumienie i, znając swoje

struktury łączącej prawą i lewą półkulę mózgu. Lewa

„charaktery”, wybrać osoby najlepiej pasujące do wy-

półkula odpowiada za ciche czytanie oraz za odbiór,

stępujących w książce postaci. Jest to dość trudna

prawidłową identyfikację i różnicowanie dźwięków

faza pracy nad nagrywaniem audiobooka – jednak

mowy; prawa półkula natomiast jest odpowiedzial-

mądre poprowadzenie jej pozwoli uzyskać niesamo-

na za rozumienie docierających do nas słów oraz

wity efekt końcowy. By pracę nad nagraniem uczy-

za niewerbalne składniki wypowiedzi (kontrola ak-

nić jeszcze bardziej interesującą dla dzieci, warto

centu i intonacji wypowiedzi). Poprawne, „aktorskie”

zaprosić do współpracy osoby, które w swojej pracy

czytanie wymaga więc zaangażowania obu półkul

profesjonalnie posługują się głosem (aktorzy, dzien-

w jednakowym stopniu, co wymusza tworzenie jak

nikarze radiowi, muzycy operowi). Decydując się na

największej ilości połączeń nerwowych w ciele mo-

nagrywanie audiobooka, warto rozważyć sposób, w

dzelowatym. Im więcej zaś tych połączeń powstaje

jaki nagranie będzie realizowane. Idealnym rozwią-

w wieku dziecięcym, tym efektywniejsza jest nauka i

zaniem jest wynajęcie studia nagraniowego – każ-

lepsze funkcjonowanie w wieku dorosłym.

dorazowe wyjście do niego jest dla dzieci prawdziwą
przygodą, pozwala im poczuć się naprawdę wyjątko-

Nasz własny audiobook

wo. Poza tym w momencie, w którym dziecko zakłada

By zacząć pracę nad nagraniem audiobooka, ko-

słuchawki i staje przed mikrofonem, łatwiej wchodzi

niecznie trzeba znaleźć odpowiedni dla określonej

w rolę. Bezdyskusyjna również pozostaje w tym wy-

grupy wiekowej tekst. Jak już wspomniałam, w zależ-

padku kwestia jakości nagrania. Jeżeli jednak z róż-

ności od wybranego tekstu możemy osiągnąć różne

nych względów niemożliwe jest nagrywanie książki

cele wychowawcze i terapeutyczne w naszej pracy.

w profesjonalnym studiu, możemy do tego celu wy-

Najważniejsze jednak jest, żeby wybrany tekst był

korzystać laptop z mikrofonem lub w ostateczności

napisany językiem zrozumiałym dla określonej grupy

dyktafon. Musimy jednak wtedy koniecznie zadbać o

wiekowej, zawierał dużo dialogów i dość dynamiczną

zaaranżowanie przestrzeni i stworzenie czegoś w ro-

akcję. Przygody bohaterów powinny zawierać się w

dzaju studia. Postarajmy się w klasie zasłonić okna,

sferze najbliższego rozwoju dzieci, które będą nagry-

inaczej ustawić ławki; przygotujmy kartonik z napi-

wały książkę oraz powinny być dla nich interesujące.

sem „Cisza! Trwa nagranie”, zadbajmy o to, by nikt

Tekst nie powinien być zbyt długi (jeśli książka jest

nie przeszkadzał nam w pracy. Warto włożyć trochę

podzielona na rozdziały, można nagrać wybrany roz-

wysiłku w przygotowanie odpowiedniej „scenografii”,

dział). Można poprosić uczniów, by sami spróbowali

bo tylko dzięki temu nagrywanie audiobooka nie bę-

wybrać książkę, którą chcieliby nagrać lub też moż-

dzie dla uczniów kolejnym żmudnym ćwiczeniem, a

na przygotować kilka propozycji i poprosić dzieci, by

przygodą, w którą zechcą się zaangażować.

wybrały najciekawszą z nich. Po wyborze odpowied-

Podczas nagrywania konieczna jest rejetsracja ca-

niego tekstu należy zapoznać z nim dzieci (poprosić,

łych dialogów. Jeśli w danej scenie występują np.

by same go przeczytały lub przeczytać im głośno

trzy postaci, nie można nagrywać ich kwestii poje-

wybrany tekst) i podzielić role. Raczej nie narzucamy

dynczo. Można natomiast zrezygnować z nagrywa-
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nia kwestii narratora podczas rejestracji dialogów i nagrać kwestie samego narratora w innym czasie (skróci
to czas pracy). W takim przypadku jednak konieczne będzie zastosowanie odpowiednich programów komputerowych, umożliwiających sklejanie różnych fragmentów nagrania w jedną całość. Jeśli nagrywamy audiobooka w studio, nie będzie to żadnym problemem, zajmie się tym dźwiękowiec. Jeśli natomiast nagrywamy
w szkole, warto poprosić o pomoc informatyka. Wszystkie kwestie nagrywamy co najmniej dwukrotnie i
wybieramy lepszą wersję.

Oczywiście nagrań z pomyłkami (przejęzyczenia, opuszczenie słowa, śmiech i inne niepotrzebne dźwięki) nie
bierzemy w ogóle pod uwagę. Samo nagrywanie trwa dość długo, jednak podczas pracy nad audiobookiem
nie zdarzyło się, żeby dzieci były znudzone. Przez cały czas były zafascynowane tym, co się dookoła nich
dzieje i bardzo chętnie pracowały.
Nagrywanie z uczniami audiobooka jest fascynującą przygodą nie tylko dla samych uczniów, ale również dla
nauczyciela. Obserwowanie, z jaką pasją i zapałem uczniowie trenują własne kwestie, z jaką niecierpliwością
czekają na kolejne nagranie, jak cieszą się z każdego nagranego rozdziału, daje niesamowitą satysfakcję,
która pozwala nam, nauczycielom, znaleźć siłę do dalszego poszukiwania metod pozwalających zmienić
nudne nauczanie w proces przyjazny uczniom i wyzwalający ich ukryty potencjał.

Metryczka audiobooków
Tytuł: Audiobook

Opieka merytoryczna: Magdalena Tempczyk, Leszek

Twórcy: Marcin Dugiełło, Natalia Gzieło, Vivien Kry-

Kryniewski;

niewska, Mateusz Mazur, Adam Michalewicz, Mate-

W utworze wykorzystano trzy rozdziały opowiadania

usz Pawłowski, Maria-Carlotta Rolla, Jakub Sajewicz,

„Leśny ludek i skrzaty” autor Tony Wolf, Polska Oficy-

Remigiusz Suchacki, Paweł Szokalski, Andrzej Miko-

na Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1991.

sza (gościnnie), Leszek Kryniewski i Marcin Kobza

Data produkcji: czerwiec 2012 r.,

(montaż), Adam Żuranda (muzyka);

Nagrano w b24 studio, wydawnictwo Press&Media.
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Dobre rady
1. Wybierając tekst do nagrania, należy zwrócić

sobie specyfikę pracy nad audiobookiem oraz

uwagę na jego długość. Młodszym dzieciom

lepiej przygotować się do stojącego przed

wybrać krótki tekst, nawet kilkustronicowy. Ze

nimi zadania.

starszymi dziećmi można pozwolić sobie na

6. Warto poprosić uczniów, by, zapoznając się z

nagranie dłuższego tekstu (np. kilku rozdzia-

tekstem do nagrania, zastanowili się, w jaką

łów książki).

rolę chcieliby się wcielić.

2. Warto, żeby w wybranym tekście było dużo

7. Zanim przystąpicie do pracy nad właściwym

dialogów, dzięki temu samo nagranie będzie

nagraniem, zróbcie nagranie próbne. Pozwoli

ciekawsze. Można też będzie zaangażować

to dzieciom oswoić się z mikrofonem. Zróbcie

większą liczbę uczniów.

też przynajmniej kilka prób „dialogowych” bez

3. Warto, żeby w nagraniu wzięli udział wszyscy

mikrofonu. Zastanówcie się wspólnie, co czują

uczniowie z klasy.

poszczególne postacie.

4. Wybierając tekst do nagrania, możemy przy-

8. Zadbajcie o to, żeby podczas nagrania nie

gotować lekcję o ulubionych książkach dzieci,

musieć przewracać kartek. Jeśli dialogi są

żeby poznać ich preferencje. Na tej podstawie

na różnych stronach – przepiszcie je. Dzięki

możemy samodzielnie wyszukać tekst do na-

temu w tle nagrania nie będzie zagłuszającego

grania lub też możemy wybrać wspólnie z kla-

szelestu przewracanych stron.

są jedną z prezentowanych na lekcji książek.

9. Stwórzcie własną okładkę do nagrywanego

5. Po wyborze tekstu do nagrania warto zapro-

audiobooka. Nagrany audiobook może być

sić do szkoły osoby zawodowo posługujące

doskonałym prezentem np. na Dzień Mamy.

się głosem. Spotkanie z dziennikarzem lub
aktorem pozwoli uczniom lepiej wyobrazić
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Scenariusz lekcji edukacji wczesnoszkolnej
Temat zajęć

wypowiedzi. Ćwiczenie wyrazistości mowy
Kształtowanie nawyku słuchania innych. Roz-

Jak wyrazić emocje głosem?

wijanie empatii.

Grupa wiekowa uczniów
Klasa III SP

Cele szczegółowe

Środki dydaktyczne

stu, prawidłowo moduluje głos w odpowiedzi

Fragment tekstu do nagrania, np. Leśny ludek

na zaznaczone w tekście znaki interpunkcyjne,

i skrzaty (autor T. Wolf), wiersz J. Brzechwy

dostosowuje ton głosu do treści czytanego tek-

Chrząszcz, cienkie paski papieru.

stu, by podkreślić treść wypowiedzi rozkłada ak-

Uczeń czyta płynnie wybrane fragmenty tek-

centy w zdaniu prawidłowo, wypowiada głoski,

Cele ogólne

czyta tekst wyraziście, w odpowiednim tempie

Doskonalenie techniki czytania. Kształtowanie

słucha wypowiedzi innych, potrafi powiedzieć,

nawyku zwracania uwagi na znaku interpunk-

co może czuć bohater książki, stara się posta-

cyjne podczas czytania. Doskonalenie świado-

wić na miejscu bohatera książki.

mego kontrolowania niewerbalnych elementów

Przebieg zajęć
Powitanie „Jak się dziś czujesz?”

•

ćwiczenia oddechowe – krótkie, szybkie wde-

Poproś uczniów, aby wymienili cyfrę od 1 do 10,

chy i wydechy, dmuchanie w paski papieru

opisując nią swoje samopoczucie (1 oznacza cał-

(„unoszenie ich”), naśladowanie na jednym

kowite zniechęcenie i bardzo złe samopoczucie,

wydechu odgłosów zwierząt, liczenie na jed-

zaś 10 oznacza euforię). Jeśli dzieci mają ochotę,

nym wydechu (jak najwięcej cyfr) itp.

mogą uzasadnić swój wybór.

Praca z wierszem J. Brzechwy Chrząszcz

Ćwiczenia logopedyczne i oddechowe

1. Rozdaj uczniom kartki z wydrukowanym

Zaproponuj uczniom:

wierszem. Poproś, by uczniowie przeczy-

•

gimnastykę ust i języka (mlaskanie, kląskanie,

tali wiersz i zaznaczyli, ile osób pojawia

wypychanie językiem policzków, „dotykanie”

się w tym wierszu (kolorując kwestie każ-

językiem nosa i brody, przesuwanie językiem

dej postaci i narratora innym kolorem).

po podniebieniu, rozciąganie warg itp.
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Praca z tekstem Leśny ludek i skrzaty

1. Głośne czytanie wiersza ― zaprezentuj dzieciom wiersz, zwracając ich uwagę na czytanie
z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych.

1. Poleć uczniom ciche przeczytanie tekstu.

Następnie poproś wybranych uczniów, by gło-

2. Poproś uczniów, by opowiedzieli tekst własnymi słowami.

śno przeczytali fragment wiersza tak, jakby
byli bardzo zmęczeni, jakby się bardzo dziwili,

3. Rozpocznij dyskusję: „Jakie emocje odczuwa-

jakby byli bardzo smutni, jakby byli bardzo we-

ją bohaterowie? Jak te emocje przedstawić

seli i nie mogli powstrzymać się od śmiechu,

głosem?”.
4. Poleć uczniom wyraziste czytanie tekstu z po-

jakby się bardzo bali, jakby przemawiali na

działem na role.

bardzo ważnej konferencji naukowej.
2. Zaproponuj uczniom czytanie wiersza z podziałem na role. Zwróć uwagę uczniów na
emocje bohaterów opowiedzianej w wierszu
historii („Maciek wrzaśnie” – to znaczy, że
uczeń, będący Maćkiem, powinien krzyknąć
itd.).
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Beata Tabisz-Przybyła
nauczycielka języka polskiego
w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej

Filmowanie aparatem,
czyli o animacji poklatkowej w szkole
Wprowadzenie
Animacja poklatkowa (z ang. stop motion) to technika tworzenia filmu za
pomocą zdjęć, polegająca na rejestracji kolejnych faz ruchu dowolnego
przedmiotu na pojedynczej klatce filmowej. Jest to proces stosunkowo czasochłonny, niemniej jednak dający szerokie możliwości zastosowania w edukacji. Za pomocą animacji poklatkowej możemy pokazać wiele procesów i
zjawisk takich jak np. wzrost roślin, przebieg doświadczenia chemicznego czy
przesuwające się nad miejscem zamieszkania chmury, ale także zilustrować
treść lektury, stworzyć własną opowieść filmową.
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I ty możesz animować!

wałków papieru,

Z punktu widzenia zastosowania w edukacji anima-

• plastelinową, w której postaci ulepione są z pla-

cja ma jedną wielką zaletę – może ją stworzyć każdy:

steliny,

dziecko, dorosły, amator i profesjonalista. Dlatego też

• komputerową, cyfrową.

nie dziwi szerokie wykorzystanie techniki animacji
poklatkowej w edukacji. To narzędzie pozwala zaan-

Od czego zacząć?

gażować uczniów w proces twórczy, uczynić ich od-

Do stworzenia własnej animacji poklatkowej wystar-

powiedzialnymi za swoje działania, wykorzystać tak

czy naprawdę niewiele. Należy posiadać: aparat fo-

popularne dziś w szkole nowe technologie, wreszcie

tograficzny (podstawowe parametry potrzebne do

wprowadzić na zajęcia korelację międzyprzedmioto-

stworzenia animacji posiada dziś każda, najprostsza

wą. Tworzenie filmu poklatkowego daje mam prze-

nawet lustrzanka czy cyfrówka, ale także aparaty

cież świetną okazję

wbudowane w ta-

do połączenia wie-

blety czy aparaty

dzy z wielu przed-

komórkowe),

miotów: historii (np.

tyw, oświetlenie (w

wiedza

temat

warunkach

języka

nych reflektor czy

polskiego (np. infor-

nawet lampka biur-

macje na temat naj-

kowa),

ważniejszych twór-

(również ten wbu-

ców,

umiejętność

dowany w kompu-

głośnego czytania i

ter) lub dyktafon,

interpretacji głoso-

komputer

wej tekstu), plasty-

gram do montażu

na

animacji),

staszkol-

mikrofon

i

pro-

ki/zajęć artystycznych (tworzenie postaci, sceno-

(np. darmowe: Windows Movie Maker, iMovie, Mon-

grafii), informatyki/zajęć komputerowych (obsługa

key Jam, Irfan View, Virtual Dub, ale także PowerPo-

aparatu, montaż filmowy, nagranie dźwięku), muzyki

int – nie wszyscy użytkownicy tego programu wie-

(tworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu) i każdego in-

dzą, że w nim również istnieje możliwość stworzenia

nego przedmiotu szkolnego lub szerzej zagadnienia

prostej animacji).

naukowego czy utworu literackiego, który będzie te-

Ponadto musimy mieć pomysł na animację, napisać

matem filmu.

scenopis wraz ze storyboardem, zgromadzić po-

Warto tutaj wspomnieć o różnorodnych technikach

trzebne rekwizyty, zbudować scenografię i postaci,

animacji poklatkowej. Rozróżnimy m.in.:

wykonać serię zdjęć (od 16 do 24 klatek na sekundę

• animację rysunkową, gdzie tworzywem jest rysu-

filmu) z kolejnymi fazami ruchu w kadrze, zmontować i udźwiękowić film. Można się pokusić o nagra-

nek na papierze, kalce czy celuloidzie,
• lalkową lub inaczej przedmiotową, której two-

nie dialogów między postaciami i własnej muzyki,

rzywo to różnego rodzaju przedmioty, np. bardzo

ale można również wykorzystać jako ilustrację goto-

dziś popularne klocki LEGO,

we kompozycje np. ze strony freemusicarchive.org,

• wycinankową, stworzoną poprzez animację ka-
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na której można znaleźć muzykę udostępnioną na licencji Creative Commons. Dzięki temu będziemy mogli legalnie opublikować efekt naszej pracy w internecie. Istotne jest tutaj, by nie pozwalać uczniom na
wykorzystywanie podkładu muzycznego, do którego
nie posiadają praw autorskich. Aby ułatwić uczniom
pracę, można przekazać im linki do tutoriali w serwisie Youtube, które instruują krok po kroku, jak wykonać własną animację poklatkową.

Podsumowanie
Animacja poklatkowa daje bardzo duże możliwości wykorzystania w edukacji szkolnej. Można ją
zastosować jako narzędzie w pracy z najmłodszymi uczniami kl. I-III szkoły podstawowej (przykład),
do pracy z uczniami starszymi, w pracy na różnych
przedmiotach (przykład) oraz w projektach („uLEPmy LEPszy świat”). Jest doskonałym narzędziem do
tego, aby u naszych uczniów kształcić najbardziej
dziś potrzebne umiejętności tj.: kreatywność, umiejętność generowania i rozwiązywania problemów,
współpracę w grupie, odpowiedzialność, cierpliwość
i samodzielność.

Przykłady zrealizowanych na lekcjach animacji:

Ulepmy lepszy świat

jak działa człowiek

posejdon i hestia

Opiekun: Beata Maliszkiewicz

Opiekun: Michał Krawiec

Opiekun: Beata Tabisz-Przybyła

czas wolny

wyprawa po skarb

ekolandia

Opiekun: Aleksandra Zimek

Opiekun: Aleksandra Zimek

Opiekun: Aleksandra Zimek
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Przygotowanie scenografii i postaci
Ten etap wiąże się z wyborem formy, w jakiej chcemy opowiedzieć naszą historię. Każdy wybór implikuje powstanie
określonych możliwości i ograniczeń:
• wybór animacji wycinankowej spowoduje ograniczenie scenografii do 2 wymiarów i wymusi wykonywanie zdjęć z góry
z aparatem skierowanym w dół, za to zdecydowanie ułatwi przygotowanie elementów scenografii i sam proces animacji,
• wybór animacji plastelinowej wprowadzi do opowiadania trzeci wymiar, ale nastręczy dodatkowych problemów z przygotowaniem postaci w taki sposób, by można było wygodnie je animować (kłopoty ze stabilnością),
• wykorzystanie klocków LEGO do wykonania animacji, ze względu na możliwość ich przymocowania do podestu, jest
najprostszym sposobem na ułatwienie sobie procesu animacji spośród form przestrzennych, ale z kolei wprowadzi
ograniczenia do procesu kreacji postaci (możemy wykorzystać tylko składowe posiadanego zestawu klocków),
• ciekawe możliwości daje również wybór techniki zwanej fotoanimacją, w której wykorzystuje się sfotografowane przedmioty, zwierzęta lub postacie ludzkie w różnych fazach ruchu (za scenografię służy nam realny świat i postaci).

Wykonywanie zdjęć
Jeśli zdecydujemy się na wybór jednej z pierwszych trzech technik, to do sprawnego wykonywania zdjęć potrzebne są co najmniej 2 osoby. Jedna osoba porusza postaci i inne elementy scenografii, czyli animuje. Druga obsługuje aparat, umieszczony
na statywie. Zdjęcia należy wykonywać po każdym delikatnym przesunięciu animowanych obiektów. Im łatwiej o minimalne
przesunięcie postaci, tym bardziej animacja będzie płynna. Postaci plastelinowe są bardzo trudne do animacji, ponieważ ciągle się przewracają. Zapobiec temu może jedynie wykorzystanie profesjonalnych szkieletów i podestów, do których łatwo je
przymocowywać. Jednak w warunkach szkolnych nie powinniśmy się tym przejmować. Podczas animowania aparat nie powinien być dotykany. Jednak jeśli używamy prostego kompaktowego modelu aparatu, zdalne uruchamianie spustu migawki
najczęściej nie jest możliwe. Wtedy płynność animacji będzie zależeć od ostrożności i dokładności wykonującego zdjęcia
oraz stabilności statywu. Jeśli wybraliśmy animację w trójwymiarowej przestrzeni, warto pokusić się o zróżnicowanie ujęć,
tak, by pokazać sekwencję wydarzeń z różnych kątów kamery i wróżnych planach filmowych.

Montaż obrazu i dźwięku
Wykonane zdjęcia importujemy do wybranego programu, służącego do obróbki wideo. Podczas zamiany zdjęć na film możemy najczęściej wskazać aplikacji ilość klatek na sekundę tworzonego przez nas filmu. Względną płynność ruchu uzyskamy już przy 16 klatkach na sekundę. Oznacza to, że na powstanie 10-sekundowej sceny będziemy potrzebować minimum
160 zdjęć. Podczas montażu możemy skorygować większość błędów popełnionych na planie oraz dodać muzykę, wszelkie
dźwięki, a także dymki. Jeśli pracujemy z małymi dziećmi, bez dodania dodatkowej narracji najczęściej nie wiadomo, o co
w naszej opowieści chodzi. Musimy się pogodzić z faktem, że w warunkach szkolnych o stworzeniu względnie płynnej i
zrozumiałej animacji możemy najczęściej jedynie pomarzyć, jednak ważniejszy jest tu sam proces tworzenia, a nie jej efekt.
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Scenariusz lekcji języka polskiego, informatyki, plastyki i muzyki
Temat zajęć

mienia tekstów literackich,
• rozbudzenie zainteresowania mitologią

Mitologiczni bohaterowie filmu animowanego

poprzez zastosowanie nowych technologii

Grupa wiekowa uczniów

i wybranych technik plastyczno-muzycz-

Uczniowie klasy I gimnazjum

nych,
• doskonalenie umiejętności tworzenia tek-

Czas trwania zajęć

stów literackich.

20 godzin dydaktycznych

Narzędzia i materiały

Formy pracy

• komputer z dostępem do internetu,

• metoda projektu,

• programy: Word, PowerPoint,

• metoda tekstu przewodniego,

• aparat fotograficzny i statyw,

• metody aktywne (burza mózgów, dyskusja,

• materiały plastyczne i rekwizyty niezbęd-

przekład intersemiotyczny, metoda zajęć

ne do stworzenia bohaterów i scenografii

praktycznych, dyskusja, kreatywne pisa-

(m.in.: plastelina, kartony, papier, nożyczki,

nie),

klej, bibuła, itp.),

• metoda zajęć praktycznych.

• lampka biurowa lub reflektor,
• Mitologia Grecka, albumy, słowniki, instru-

Metody kształcenia i wychowania

menty muzyczne, przedmioty codziennego

• zwiększenie umiejętności odbioru i rozu-

użytku.

3. Zapoznaj uczniów z czynnościami niezbędny-

Zajęcia nr 1

mi do realizacji projektu.

Język polski

4. Ustal harmonogram działań oraz podział obo-

1. Przedstaw uczniom cel i założenia projektu.

wiązków uczestników projektu.

2. Wyświetl im przykładowe animacje poklatkowe.

5. Przygotuj dla uczniów karteczki z imionami
bohaterów mitologicznych (np.: Afrodyta,
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Dzeus, Eros, Hera, Atena, Apollo, Hermes, He-

autokorekty.

fajstos, , Ares, Helios, Hestia, Posejdon, Eos,

2. Omów z uczniami sposób tworzenia storybo-

Artemis, Demeter), którzy staną się bohatera-

ardu i poproś ich o stworzenie własnego.

mi ich filmu animowanego. Pozwól uczniom

3. Zapoznaj uczniów z obsługą aparatu fotogra-

wylosować boga.

ficznego i statywu oraz z zasadami wykony-

6. Poleć uczniom przeczytanie wskazanych

wania poprawnych fotografii.

rozdziałów Mitologii Jana Parandowskiego

4. Poleć uczniom wykonanie zdjęć do swoich

i odszukanie we wskazanych rozdziałach

animacji.

informacji na temat wylosowanego boga.

5. Zapoznaj uczniów z programem do montażu i

Pozwól uczniom korzystać z różnych źródeł

poleć im zmontowanie filmu, nagranie dźwię-

wiedzy np. z internetu.

ku, stworzenie napisów początkowych i koń-

7. Zaproponuj uczniom zapisanie głównych

cowych.

założeń scenariusza.
8. Opracuj z uczniami interpretację głosową

Zajęcia nr 4

tekstów.

Muzyka
Porozmawiaj z uczniami na temat muzyki filmo-

Zajęcia nr 2

wej. Poleć uczniom, aby skomponowali i nagrali

Plastyka

muzykę do filmu.

1. Przynieś na zajęcia różne albumy. Poleć
uczniom wyszukanie informacji na temat wizerunków bogów greckich w różnych tekstach

Zajęcia nr 5

kultury.
2. Zgromadź jak najwięcej materiałów plastycz-

PODSUMOWANIE PROJEKTU

nych i poleć uczniom przygotowanie sceno-

Stwórz uczniom przestrzeń do prezentacji efek-

grafii do filmu.

tów pracy w klasie oraz przed całą społecznością

3. Pokaż uczniom przykładowe lalki/kukiełki,
które mogą „zagrać” w filmie i omów ich wykonanie. Zaproponuj uczniom wykonanie postaci.

Zajęcia nr 3

Informatyka
1. Poleć uczniom stworzenie scenariusza swojego filmu animowanego w formie elektronicznej przy użyciu programu Word, jego edycji i
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Beata Maliszkiewicz
nauczycielka języka polskiego, edukacji wielokulturowej i zajęć artystycznych w Zespole Szkół TAK

Tak widzę świat,
czyli uczniowie tworzą filmy dokumentalne
Wprowadzenie
Jedną z form ekspresji filmowej jest film dokumentalny. Jego istotą jest prezentowanie faktów, rejestrowanie otaczającej nas rzeczywistości. Wkład polskich twórców w rozwój tego gatunku jest ogromny, a ich dzieła do dzisiaj potrafią poruszyć wielu widzów. Czy istnieje możliwość, że w naszych szkołach
ukrywają się potencjalni następcy Drygasa, Łozińskiego, Kieślowskiego?

Nie tylko dla filmowców
Tworzenie filmów dokumentalnych przez uczniów jest formą niezwykle atrakcyjną, choć z pewnością wymagającą zarówno dla prowadzącego grupę nauczyciela, jak i samych uczestników. Forma ta wymaga długich przygotowań
i czasu na realizację. Jednak na pewno warto podjąć się poprowadzenia takiego projektu, bowiem w sposób bardzo skuteczny i głęboki mobilizuje on
uczestników nie tylko do artystycznego działania, ale i autentycznego zgłębienia tematu. Forma ta posiada jeszcze jedną zaletę – pozwala na stworzenie osobistej wypowiedzi, na przekazanie własnej wizji świata, a tego bardzo
potrzebują młodzi ludzie. Autor filmu dokumentalnego staje przed szeregiem
pytań, a odpowiedzi będą narzucać wybory. A więc subiektywny jest już wybór
tematu, subiektywna decyzja sprawia, że twórca dobiera takich czy innych
rozmówców, przytacza takie, nie inne fakty, przywołuje wybrane źródła. Za
każdą decyzją stoi jakiś wybór. Ale właśnie dzięki temu młodzi realizatorzy
zyskują niezwykle atrakcyjną możliwość zaprezentowania własnych obserwacji, odkryć, własnego zdania – ucząc się na każdym etapie swojej pracy.
Wybór tematu jest decyzją kluczową, wszystkie inne kwestie są wtórne. Powinni o tym wiedzieć uczestnicy zajęć – zanim zabiorą się do jakiejkolwiek
pracy. Nie warto przecież mówić o czymś, co nie jest dla nas ważne.
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Jak zostać dokumentalistą?

Treatment

Przygotowania do podjęcia tematu to najogólniej
zgłębianie

tematu,

gromadzenie

Scenariusz w filmie dokumentalnym różni się od swojego

dokumentacji,

fabularnego odpowiednika tym, że z założenia nie jest

sprawdzanie źródeł informacji, odwiedzanie miejsc,

możliwy do zrealizowania w stu procentach. Autor

wstępne rozmowy z bohaterami, krótko mówiąc,

dokumentu z reguły posiada pewne założenia i plan

wszystkie czynności, przygotowujące do właściwej

działania, które motywują go do podjęcia tematu.

realizacji. Na tym etapie uczestnicy projektu stają się
niejako ekspertami w temacie, który podjęli, muszą

Zdjęcia

wiedzieć o nim jak najwięcej, sprawdzić wszystkie
możliwości. Najczęściej to najpierw szukanie informacji, czytanie tego, co już na interesujący nas temat

Na zdjęcia w filmie dokumetalnym składają się zarówno

jest dostępne. Oczywiście nieocenionym źródłem in-

wypowiedzi bohaterów, jak i filmowe ilustracje.

formacji będzie internet, bo naprowadzi na wiele no-

Te ostatnie mogą być przedstawione za pomocą

wych tropów. Trzeba jednak koniecznie uświadomić

inscenizacji, tzw. ogrywki miejsc i postaci lub sekwencji

młodych filmowców, że rzetelność będzie wymagała

fotografii.

sprawdzania informacji, a nie bezkrytycznego ich
przyjmowania. Nie wszystkie tematy będą jednakowo wymagające, to oczywiste. Niektóre (zwłaszcza

Montaż

historyczne czy naukowe) będą wymagać bardzo
rzetelnych poszukiwań, inne, na przykład społeczne,

Zaimportuj wszystkie zdjęcia i dźwięki do programu do

mogą koncentrować się na obserwacji rzeczywisto-

montażu wideo. Połącz zdjęcia w odpowiedniej kolejności,

ści. Zawsze jednak warto wiedzieć jak najwięcej – i

dopasowując długość ich wyświetlania do długości

dlatego nauczyciel nie powinien żałować czasu na

tekstów. Dodaj efekty przejść pomiędzy kolejnymi klatkami.

ten etap. Jakie umiejętności rozwija na tym etapie

Wyeksportuj swój film do dowolnego formatu wideo.

uczestnik? Podobne, jak przy innych projektach:
zdolność do pracy badawczej, wyszukiwania informacji, weryfikowania ich, poszerzania kontekstów

to wystarczy, bo i tak więcej osób się w naszym fil-

dla wybranego przez siebie tematu. Kolejną fazą

mie ze względów czasowych nie zmieści). Szybko w

przygotowań jest gromadzenie dokumentacji. O ile

następnej fazie pracy przekonają się, że lepiej mieć

pierwsza była podobna do czynności podejmowa-

więcej możliwości niż to niezbędne minimum. Nie-

nych przy okazji realizowania różnorodnych szkol-

którzy z rozmówców mogą okazać się mało komuni-

nych projektów, o tyle teraz pojawia się coś rzad-

katywni. Niektóre miejsca ostatecznie nieatrakcyjne.

szego w szkolnej rutynie: wyjście w teren, szukanie

A z kolei ktoś, kto wydawał się na początku niezbyt

miejsc, ludzi, instytucji, kontaktów. Teraz decyduje

przydatny, może wprowadzić do naszego filmu coś

się, co i kogo będziemy filmować, z kim rozmawiać?

nowego, ważnego. Dlatego lepiej mieć nadmiar moż-

Kto będzie nam potrzebny? Warto przy tym uświa-

liwości – i nakręcić więcej materiału niż z góry za-

domić uczniom, że na tym etapie lepiej nie poprze-

łożone. Bo dokument to niespodzianka, nie jest do

stawać na tym, co im wyda się niezbędne i wystar-

końca przewidywalny, zwykle ostatecznie kształtuje

czające (przykładowo: mamy już trzech rozmówców,

się w trakcie realizacji. Taka otwartość jest nie tyl-
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ko konieczna, ale wnosi do pracy dokumentalistów

sza i etapu zdjęciowego poznać te podstawowe za-

dodatkowy aspekt „odkrywcy”, jednak, aby tak było,

sady; żeby zdecydować, JAK będzie opowiedziana

trzeba stworzyć możliwości, dać sobie wybór. Na

ich historia, muszą wiedzieć, jakie mają możliwości.

tym etapie przygotowujemy uczniów mówiąc im: nie

Bardzo dobrą drogą do poznania różnych konwencji

żałujcie pracy i energii, im bardziej będziecie przy-

jest obejrzenie i omówienie wspólnie kilku filmów

gotowani, tym ciekawsza będzie praca nad filmem,

dokumentalnych, operujących różnymi formami

tym więcej będziecie mogli powiedzieć. W praktyce

artystycznymi. Mogą to być na przykład filmy pol-

uczestników czeka wiele konkretnych działań: roz-

skich mistrzów kina dokumentalnego, jak Krzysztof

mowy, zdobywanie adresów, telefonów, pozwoleń na

Kieślowski, Marcel Łoziński, Andrzej Fidyk, Andrzej

filmowanie (dotyczy to zwłaszcza instytucji publicz-

Titkow, Maria Zmarz-Koczanowicz i wielu innych. Po-

nych), a nawet wstępny materiał filmowy, jeśli jest na

mocą dla prowadzącego zajęcia nauczyciela może

to dość czasu.

być wydana w 2011 roku książka Sheili Curran Ber-

Przygotowania to ten etap pracy nad filmem, w któ-

nard pt. Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie.

rym możemy jeszcze do końca nie precyzować, JAKI

Autorka, amerykańska dokumentalistka,

będzie realizowany film. Jednak podczas realizacji,

dokument jako formę konstruowania historii, która

podczas filmowania już musimy wiedzieć, JAKI JĘ-

ma swoją dramaturgię, buduje napięcie, pozwala na

ZYK filmowy, JAKĄ KOWENCJĘ, JAKĄ FORMĘ ARTY-

stworzenie subiektywnego i twórczego obrazu świa-

STYCZNĄ wybieramy? Tu też pojawiają się umiejęt-

ta – jest wypowiedzią autorską.

ności nie tak często rozwijane w praktyce szkolnej
– zdolność do pracy twórczej. Uczniowie powinni
więc przed przystąpieniem do tworzenia scenariu-
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Shelia Curran Bernard opisuje kolejne etapy pracy

Kamera, akcja!

nad filmem, zalety i wady wybieranych form narra-

Po być może trochę żmudnych, ale koniecznych

cji, wyjaśnia najpopularniejszą terminologię, zasady

przygotowaniach przychodzi faza najatrakcyjniejsza

tworzenia scenariusza, przeprowadzania wywiadów,

– wreszcie właściwe filmowanie. Oczywiście tu istot-

wprowadzania komentarzy itp. pracy kamery, sztuki

nych będzie wiele kwestii technicznych, poprzedza-

montażu. Przydatne mogą też być wskazówki pol-

jących ten etap: na jakim sprzęcie pracujemy? Jak

skiego reżysera dokumentalisty.

nagrywamy dźwięk? Nie warto jednak zniechęcać

Na tym etapie pracy nad filmem warto z uczniami

się brakiem profesjonalnego sprzętu. Istnieje wiele

ustalić: Ostateczny temat? Jak pokazany? (na przy-

możliwości wykorzystania dostępnych urządzeń,

kład poprzez opowiedzenie historii jednego bohate-

film będzie amatorski – i być może jego jakość tech-

ra, pokazanie jed-

niczna nie będzie

nego konkretnego

najwyższa, ale to

problemu itd.). W

nie powinno znie-

jaki sposób zacie-

chęcać.

kawimy odbiorcę?

po prostu skon-

Użyjemy komen-

centrować się na

tarza autora, czy

tym, by jak najle-

nie? Jeśli komen-

piej wykorzystać

tarz, to w jakiej

ten sprzęt, jakim

formie (z off-u, z

d y s p o n u j e m y.

prowadzącym ca-

Różne też będą

łość

narratorem,

doświadczenia

plansze i napisy)?

uczestników, je-

Komentarze spe-

śli chodzi o pra-

Warto

cjalistów? Dyskusje, sondy uliczne? Plenery, wyjaz-

cę z kamerą. Film zazwyczaj realizuje grupa osób,

dy? Sceny fabularyzowane (popularne na przykład

warto więc wcześniej podzielić się zadaniami, zde-

w filmach o tematyce historycznej) czy czysty doku-

cydować, kto będzie reżyserem, kto operatorem?

ment?

Kto wystąpi jako narrator? (jeśli na takie rozwiąza-

Kolejnym etapem pracy będzie stworzenie scena-

nie grupa się decyduje). Kto zajmie się organizacją

riusza. W wypadku realizacji uczniowskiej będzie to

wszystkiego? W tej ekipie można znaleźć zajęcia dla

raczej treatment – szkic scenariusza. Ten wstępny

wielu osób!

scenariusz jest niezbędny, da możliwość rozpoczę-

Następnym etapem pracy nad filmem jest mon-

cia pracy i trzymania się jakichś ram, mimo nie-

taż. To bardzo ważny i trudny etap, należący do tak

uchronnych niespodzianek i zwrotów akcji. Ale mło-

zwanej postprodukcji. Tu, podobnie jak w wypadku

dzi filmowcy powinni wiedzieć, że kiedy przystąpią

sprzętu, trzeba dostosować się do możliwości. Do-

do właściwej pracy, do fazy zdjęciowej, życie zwery-

stępne są dość proste programy do montażu, które

fikuje wiele ich pomysłów – i że to może być najcie-

pozwolą na samodzielny montaż.

kawszy etap tej pracy.
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Możliwe jest też sięgnięcie do bardziej profesjonal-

uczą i odkrywają nowe aspekty podejmowanych te-

nych programów i skorzystanie z fachowej pomocy,

matów. Realizacja filmu dokumentalnego przyniesie

co jednak ma swoje wady; po pierwsze wymaga do-

prawdopodobnie wiele korzyści: pozwoli na indywidualne wypowiedzi, niepostrzeżenie wciągnie w
temat, będzie uczyć samodzielności, da satysfakcję
uczestnictwa w procesie
twórczym, zostawi trwały
ślad pracy – powstanie
film,
będzie

zintegruje
uczyć

zespół,
dzielenia

się zadaniami i odpowiedzialności, może stać się
prawdziwą przygodą, poznać ludzi, sprawy, odkryć
zupełnie nowe horyzonty.
Ale trzeba być przygotodatkowych nakładów finansowych, po drugie istnie-

wanym na możliwe trudności: wiele przygotowań,

je niebezpieczeństwo, że w tej ostatniej fazie film bę-

które mogą zniechęcić uczestników, konieczność

dzie już dziełem kogoś innego, a od montażu zależy

długiego i cierpliwego dochodzenia do ostateczne-

ostateczny kształt filmu. Jeśli więc film będzie mon-

go efektu, możliwe trudności techniczne, zwłaszcza

tował ktoś zajmujący się profesjonalnie montażem,

związane ze sprzętem, możliwe potrzeby finansowe

najlepiej by działo się to w ścisłej współpracy z au-

(na przykład wyjazdy).

torami filmu, by uczestniczyli w tym procesie, wtedy

A co dalej? Autorzy filmu mają prawo czuć to samo,

po pierwsze nauczą się czegoś, po drugie będą do

co wszyscy twórcy – film jest gotowy, teraz trzeba by

końca współtworzyć swój film. Choć ten etap pracy

go pokazać. Wiele zależy od okoliczności, w jakich

jest żmudny, to jednak właśnie teraz kształtuje się

film postawał. Ale zawsze warto zadbać o to, by od-

ostateczna wizja filmu, jego kształt. Sfilmowany

była się uroczysta premiera, by byli goście i rozmo-

materiał stanowi swego rodzaju układankę, od osta-

wy z twórcami. Bo żadnego filmu nie robi się dla sa-

tecznej koncepcji zależy, jak zostanie ułożona – jak i

mego robienia – i każdy powinien mieć widzów! To,

jaką historię opowie.

co najważniejsze, w wypadku filmu realizowanego

Wykorzystanie formy filmu dokumentalnego w pra-

przez młodych ludzi, dzieje się w sposób niewidocz-

cy edukacyjnej ma wiele zalet, choć oczywiście

ny, bo to są zmiany, które wyzwala proces twórczy,

konieczne jest też uwzględnienie czekających nas

proces dochodzenia do rezultatu. I nawet, jeśli film

trudności. Jednak najważniejsze jest to, że jest to

nie jest wybitnym dziełem, nawet jeśli obiektywnie

metoda wciągająca uczestników w temat jak chyba

jest nieporadny, słaby technicznie, to przeżyć, które

żadna inna. Działania twórcze, atrakcyjność pracy

towarzyszyły jego powstawaniu, nie da się ocenić, a

filmowca sprawiają, ze nawet nie wiedzą, kiedy się

są znacznie ważniejsze.
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Scenariusz projektu
Temat zajęć

Metody kształcenia i wychowania

Warszawa Korczaka. Robimy filmy o Januszu

Uczniowie dzięki swojemu zaangażowaniu oraz

Korczaku

samodzielnej pracy będą rozwijać empatię, tolerancję, poszanowanie dla odmiennej kultury, a

Grupa wiekowa uczniów

także samodzielność i terminowość.

Klasy gimnazjalne

Narzędzia

Formy pracy

Podczas zajęć wykorzystane zostaną materiały

dyskusja, burza mózgów, praca z materiałami

źródłowe (filmy, książki, fotografie), mapki, pre-

źródłowymi, praca w grupach, metoda zajęć

zentacje, kamery, komputery, oprogramowanie

praktycznych

do montażu filmów.

1. Wyjaśnij skąd się wzięli Żydzi w Polsce.

Zajęcia nr 1

2. Opisz rolę Żydów w rozwoju historii i kultury

Zajęcia wstępne: Kim był Janusz Korczak?

narodu i państwa polskiego.

Cel: sondowanie wiedzy uczniów na temat Janu-

3. Scharakteryzuj judaizm i rok pobożnego Żyda.

sza Korczaka.

4. Opowiedz, jak żyli razem i obok siebie? Wy-

1. Wprowadź uczniów do tematu projektu.

świetl fragmenty filmu Polis.

2. Zadaj pytanie: dlaczego Janusz Korczak zgi-

5. Poprowadź dyskusję po filmie, a następnie

nął? Wprowadź uczniów w historię i kulturę

uporządkuj informacje wynikające z doku-

Żydów.

mentu.
6. Przedstaw historię antysemityzmu – od czasów średniowiecznych do nazizmu.

Zajęcia nr 2

7. Wprowadź pojęcie holocaust. Przedstaw roz-

Polscy Żydzi

wój holocaustu ― od wykluczenia do „osta-

Cel: poznanie historii i kultury Żydów polskich.

tecznego rozwiązania”.

Potrzebne materiały: prezentacje, fragmenty filmu Polis, materiały do pracy w grupach (instruk-

.

cje), mapy, zdjęcia.
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1. Zainicjuj burzę mózgów w celu wyłonienia

Zajęcia nr 3

przykładowych tematów nowel filmowych wy-

Janusz Korczak – historia życia

konanych przez uczniów, np.: Historia Domu

Cel: Poznanie historii życia Janusza Korczaka,

Sierot, Historia życia Janusza Korczaka, Śla-

jego poglądów i praktyki pedagogicznej, historii

dy Korczaka w Warszawie, Korczak dla dzie-

Domu Sierot i Naszego Domu, pobytu z dziećmi

ci – działalność literacka Korczaka, Ostatnia

w getcie oraz ostatniej drogi – na Umschlagplatz

droga.

i do Treblinki.

2. Podziel uczniów na grupy – ekipy filmowe.

Potrzebne materiały: biografie, prezentacje, film

Niech grupy wybiorą dla siebie tematy nowel

Andrzeja Wajdy Korczak, fragmenty utworów Kor-

filmowych.

czaka, wspomnień o nim.

3. Zaproponuj młodzieży schemat pracy nad
scenariuszem filmu według instrukcji z ramki

Zapoznaj uczniów z wybranymi materiałami do-

poniżej.

tyczącymi życia i działalności Janusza Korczaka.

Schemat pracy nad scenariuszem:

Zajęcia nr 4

1. Określcie temat waszego filmu.

Jak pracować nad filmem dokumentalnym?

2. Odpowiedzcie na pytanie: Dlaczego chce-

Potrzebne materiały: fragmenty filmów dokumen-

my zrobić ten film?

talnych, literatura przedmiotu.

3. Zróbcie plan scen (treatment).
4. Ustalcie miejsca, które chcecie sfilmo-

1. Przedstaw zasady tworzenia filmu dokumen-

wać (adresy, mapa, dojazd, dostępność).

talnego.

5. Wypiszcie nazwiska ludzi, z którymi chce-

2. Opisz różne konwencje i sposoby prezentacji

cie rozmawiać (adresy, telefony, umówio-

tematu.

ne terminy).

3. Zapoznaj uczniów z etapami pracy, potrzeba-

6. Podzielcie role w grupie: lider – organiza-

mi technicznych, zadaniami.

tor, reżyser, operator, montażysta, narra-

4. Pokaż uczniom przykładowe filmy dokumen-

tor (jeśli jest potrzebny), autor komenta-

talne.

rza (jeśli będzie potrzebny komentarz).

5. Dokonajcie analizy warsztatu filmowca.

7. Zastanówcie się, jakiego sprzętu będziecie potrzebować i czy nim dysponujecie.
8. Przemyślcie sposób montażu – samo-

Zajęcia nr 5

dzielnie czy z pomocą?

Przygotowanie do realizacji własnego filmu
dokumentalnego

9. Przemyślcie, co jeszcze będzie nam
potrzebne? (muzyka? fotografie? cytaty i

Cel: : Tworzenie własnych koncepcji filmu doku-

komentarze?).

mentalnego o Januszu Korczaku
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Zajęcia nr 7

Zajęcia nr 6

Wycieczka po Warszawie

Postprodukcja

Cel: realizacja materiału zdjęciowego

1. Obejrzyjcie cały zarejestrowany materiał.
2. Ponownie przemyślcie koncepcję całości i

1. Opracujcie logistykę wycieczki (ewentualne

plan scen.

noclegi, posiłki, wstępy, trasy, komunikację

3. Nagrajcie komentarz, dokonajcie wyboru mu-

miejską).

zyki do filmów, wykonajcie napisy itp.

2. Zaplanujcie pracę ekip filmowych w Warszawie.

Zajęcia nr 8

3. Wykonajcie zdjęcia filmowe w Warszawie

Uroczysta premiera filmów

zgodnie z ustalonym planem.

1. Zorganizuj pokaz wykonanych filmów.
2. Poprowadź dyskusję z uczniami na temat pracy i efektów projektu.

Przykłady zrealizowanych projektów filmowych:

ludzie bezdomni

Kto potrafi tak żyć?

korczak

Realizacja: Ewa Szyszka

Film o Irenie Sendlerowej

Opiekun: Beata Maliszkiewicz

Opiekun: Beata Maliszkiewicz
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Aleksandra Madoń
nauczycielka języka polskiego

Metoda 7

w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej

„Pokolenie Shreka”,

czyli filmowy przekład intersemiotyczny
Wprowadzenie
Akademia Pana Kleksa jest sztandarową pozycją omawianą na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Mimo upływu lat, powieść
Brzechwy ma wiele do zaoferowania młodemu czytelnikowi. Przygodowa historia oryginalnego nauczyciela i jego uczniów inspiruje do różnorodnych działań edukacyjnych, zwłaszcza do pracy metodą przekładu
intersemiotycznego. Tę możliwość dostrzegli m. in. autorzy podręcznika
do klasy czwartej Język polski. Między nami, proponując wykonanie przez
uczniów makiety Akademii w oparciu o informacje z lektury. Wydaje się
jednak, że przesycony fantazją tekst Brzechwy stanowi tak wdzięczny
materiał do działań artystyczno-literackich, że byłoby szkoda poprzestać
na tradycyjnym przekładzie intersemiotycznym.
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Mam Brzechwę i nie zawaham się go użyć
Współczesny czwartoklasista pod pewnymi względami różni się od dziesięciolatków sprzed lat. Niewątpliwie, jego wyobraźnia o wiele bardziej została ukształtowana przez media i kulturę masową.
Świadczyć o tym może choćby rozmowa z ubiegłorocznymi czwartoklasistami. Poprosiłam dzieci
z dwóch klas o wytypowanie najlepszej bajki lub
baśni, jaką kiedykolwiek poznali. Okazało się, że
najczęstszą propozycją był film pt. Shrek (i jego
kontynuacje). Zapytani o przyczynę takiej popularności wskazywanego filmu uczniowie powoływali

Uświadomienie dzieciom analogii polegającej na –

się na dużą ilość komicznych scen, piękne prze-

fachowo rzecz ujmując – intertekstualności współ-

słanie dotyczące miłości oraz fakt, że było dla nich

czesnej komedii i słynnej książki zaowocowało

pozytywnym zaskoczeniem włączenie do fabuły fil-

marzeniami o tym, że każdy może stworzyć tekst,

mu wielu postaci ze znanych utworów baśniowych.

w którym pojawią się znane postacie z innych ksią-

Jedna z uczennic upierała się nawet, że choćby z

żek. Pomysł ten sprowokował niektórych do dysku-

tego względu Shrek to bezdyskusyjnie „bajka ponad

sji na temat tego, czego z powieści Brzechwy dzieci

wszystkie”. Próba wyprowadzenia dzieci z błędu,

chciałyby doświadczyć osobiście. Wszystkie te roz-

że NIE TYLKO w Shreku wykorzystano ów pomysł

ważania stały się inspiracją do niniejszej propozycji

wywołała niedowierzanie i zaintrygowała uczniów.

przekładu intersemiotycznego, w którym uczniowie

Dzieci okazywały zdumienie, że już w 1946 roku

stają się „współautorami” lektury.

Jan Brzechwa wplótł znane sylwetki baśniowe do
swej powieści – zapewne właśnie owo „zdumienie”
i szacunek wobec pionierstwa zachęciły czwartoklasistów nie tylko do lektury dzieła, ale również do
swoistej „współpracy” z jego autorem.
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Słowo vs. obraz

aktywnym UCZESTNIKIEM multimediów, a przecież

„Pokolenie Shreka” – jak żartobliwie określam czwar-

ich zasadniczą cechą jest to, że angażują w odbio-

toklasistów – bez wątpienia zostało ukształtowane

rze kilka zmysłów. Dzieje się tak głównie za sprawą

przez multimedia, co oznacza, że tradycyjne obcowa-

komputerów: w internecie często nie wiadomo, co

nie z tekstem pisanym, może stanowić dla nauczy-

jest podstawową formą przekazu (słowo – zapisa-

ciela wyzwanie. W przypadku Akademii Pana Kleksa

ne i mówione, obraz, dźwięk). Sfery obrazu, słowa i

trudność ta wydaje się z pozoru łatwa do pokonania,

dźwięki stapiają się ze sobą, różne formy przekazu

wszak istnieje ekranizacja powieści z 1984 roku wyre-

są lub mogą być połączone. Uczniowie wychowani

żyserowana przez Krzysztofa Gradowskiego. Nieste-

na interaktywnych bajkach i grach komputerowych

ty, w oczach wielu młodych odbiorców film nie cieszy

są przyzwyczajeni do mieszania i nakładania się

się dobrą opinią; kilku uczniów obejrzało go w domu,

różnych tworzyw oraz konwencji, do odbioru anga-

ale twierdzili, że był nazbyt infantylny, chaotyczny,

żującego jednocześnie wzrok, słuch, domagającego

pojawiły się nawet głosy, że zniechęca do przeczyta-

się reakcji. Proponowany przekład intersemiotyczny

nia książki. Wydaje się jednak, że w tym krytycyzmie

stanowi zatem dydaktyczną odpowiedź na potrzeby

chodzi jeszcze o coś więcej. Oglądanie ekranizacji

i przyzwyczajenia młodego odbiorcy, który nie chce

coraz rzadziej spotyka się z entuzjazmem ze strony

(a czasami nawet nie potrafi!) pozostawać biernym

uczniów, zwłaszcza, jeśli nie odbywa się ono w szko-

widzem, a zwłaszcza czytelnikiem.

le. Współczesny młody odbiorca jest najczęściej

Zobacz przykładowy filmik:

48

Metoda na pokolenie iPoda

Scenariusz lekcji języka polskiego
Temat zajęć

zdolności manualno-estetycznych.
Postawy: integrowanie grupy, umiejętność

Akademia Pana Kleksa

współpracy (kompromis, argumentowanie, for-

Grupa wiekowa uczniów

sowanie własnego stanowiska), rozbudzanie

Klasy IV SP

świadomości na temat walorów literatury polskiej.

Czas trwania zajęć

Narzędzia i materiały

11 godzin dydaktycznych

Koce, poduszki (do fazy wstępnej), duże arku-

Formy pracy

sze papieru i mazaki, kartki A4, kartony, bibu-

Praca w grupach, metoda zajęć praktycznych,

ła, papier kolorowy, farby, kleje, taśmy klejące,

redagowanie tekstu.

nożyczki, zszywacze, brokat, tekst lektury,
słownik synonimów oraz ortograficzny, koloro-

Metody kształcenia i wychowania

we papiery samoprzylepne (do piegów), strój

Wiadomości: treść lektury, czas powstania i

Ambrożego Kleksa (żółta kamizelka z kokardą,

oryginalność powieści Brzechwy, bezokolicznik,

surdut, wielokolorowa peruka itd.) z rekwizy-

instrukcja.

tami (np. szpak Mateusz, binokle), butla lub

Umiejętności: wyszukiwanie informacji w lektu-

papier do zapakowania „przesyłki” z wypraco-

rze na zadany temat, umiejętność redagowania

waniami dzieci, kamera lub telefon komórkowy

instrukcji, rozwijanie umiejętności redagowania

z możliwością filmowania, płyta DVD, laptop z

opowiadania z elementami opisu, rozwijanie

rzutnikiem (ostatnia lekcja).

Zajęcia nr 1

2. Poproś uczniów, by zajęli dogodne dla siebie
miejsca w pozycji horyzontalnej (!), ponieważ

Szkoła pana Ambrożego w mojej głowie…

podczas zajęć będą głównie słuchać oraz fan-

Czas trwania: 45 min.

tazjować. Niech uczniowie losują kolejność

1. Poleć uczniom, aby przeczytali powieść Aka-

głośnego odczytywania zaznaczonych frag-

demia Pana Kleksa. Podczas lektury niech

mentów. Wszyscy uczniowie w roli słuchaczy

zaznaczą wszystkie fragmenty, które opisują

mają za zadanie wyobrażać sobie (warto za-

wygląd szkoły Ambrożego Kleksa oraz jej oto-

proponować dzieciom zamknięcie oczu) sły-

czenie.

szane treści.
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3. Pozwól dzieciom opisywać swoje wizje.

mii i okolic w oparciu o wspólnie zrobione notatki z poprzedniego dnia.

Zajęcia nr 2

Zajęcia nr 4

Jak będzie wyglądała nasza makieta?

Wykonywanie makiety

Czas trwania: 45 min.

Czas trwania: 2x45 min.

1. Po wysłuchaniu fragmentów wszyscy człon-

1. Podziel uczniów na grupy (uwzględniając ich

kowie grupy wraz z nauczycielem siadają w

preferencje w wykonywaniu poszczególnych

okręgu na podłodze i opowiadają o swoich

elementów makiety!) lub pozwól dzieciom na

wyobrażeniach na temat Akademii i okolic.

zrobienie tego samodzielnie.

2. Zachęć uczniów do próby zaplanowania plan-

2. Przypomnij o zasadach współpracy w grupie i

szy (np. A gdybyście mieli na podstawie tych

sztuce kompromisu. Zwróć uwagę, że podział

wyobrażeń wykonać makietę tej szkoły… Jak

na grupy nie jest sztywny, że poszczególni

moglibyście ją zrobić? Z jakich materiałów

członkowie jednej grupy mogą się konsulto-

można by ją wykonać?)

wać z innymi, ponieważ wszyscy pracują nad
wspólnym dziełem.

3. Kiedy uczniowie dzielą się propozycjami, poproś jakiegoś ucznia o zapisanie ich pomy-

3. Poleć wykonanie makiety.

słów oraz wykazu potrzebnych materiałów na

4. Jeżeli klasa ma na to ochotę, podczas wykonywania makiety można puścić ścieżkę

kartce.

dźwiękową z filmu Akademia Pana Kleksa.

4. Ustal z uczniami zasady zgromadzenia potrzebnych materiałów (kto, co i na kiedy przynosi, za co odpowiada).

Zajęcia nr 5

Spotkanie z Panem Kleksem i redagowanie
nowego fragmentu lektury

Zajęcia nr 3

Poszukiwanie i pisanie instrukcji według
wzoru

Czas trwania: 2x45 min.
1. Przyjdź na lekcję przebrany za Ambrożego

Czas trwania: 45 min.

Kleksa. Przywitaj się z każdym uczniem osob-

1. Zaproś uczniów na przechadzkę po korytarzu

no, informując, że przybyłeś w zastępstwie ich

szkolnym w celu znalezienia przykładowej

nauczyciela.

instrukcji i omówienia sposobu redagowania

2. Z uznaniem przyjrzyj się efektom pracy dzie-

tego typu tekstów użytkowych (dobrym po-

ci oraz nagródź je samoprzylepnymi piegami

mysłem jest znalezienie gaśnicy lub hydrantu,

w różnych kolorach (wybierają uczniowie, ale

który powinien znajdować się w każdej szko-

jeden uczeń może mieć tylko jeden kolor pie-

le) z wykorzystaniem bezokoliczników.

gów).

2. Po powrocie do klasy pomóż uczniom zreda-

3. Poproś uczniów, by podzielili się na grupy we-

gować instrukcję wykonania makiety Akade-

dług koloru piegów i usiedli razem. Powiedz,
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że nie możesz zabrać ich do swojej Akademii,

sposób np. zwinąć je w rulon i umieścić w du-

ponieważ nie ma już obecnie miejsc, jednak

żej, ozdobionej butelce).

bardzo chciałbyś to zrobić.

2. Poproś uczniów o zdanie relacji z poprzedniej

4. Poleć uczniom, aby wykorzystali swoją wy-

lekcji (uczniowie powinni dokładnie odtwo-

obraźnię i opisali jakąś zmyśloną przygodę,

rzyć przebieg zajęć oraz treść polecenia re-

która mogłaby się im przytrafić w parku lub w

dakcyjnego).

budynku Akademii. Każdej grupie podaj kart-

3. Poleć uczniom rozpakowanie przesyłki i prze-

polecane
analizowanieartykuły
swoich tekstów po korekcie.

kę z zapisanym początkiem opowiadania (np.
gr.1: Pewnego dnia znaleźliśmy się przed bu-

4. Poproś dzieci o głośne przeczytanie efektów

dynkiem Akademii Pana Kleksa. Otaczał ją ob-

swojej pracy w grupach, zwracając uwagę na

szerny park…; gr.2: Nie wiemy jak, nie wiemy

staranną dykcję oraz intonację.

kiedy, ale znaleźliśmy się nagle obok Akade-

5. Po wysłuchaniu wszystkich opowiadań za-

mii Pana Kleksa i…; gr.3: Chcemy opowiedzieć

chęć uczniów do ich komentowania (objaśnij

o pewnym niezwykłym parku. Jego niezwy-

uczniom na czym polega konstruktywna kry-

kłość wynika z tego, że…).

tyka).

5. Podczas prac redakcyjnych pełnij rolę wspie-

6. Zachęć uczniów do starannego przepisania

rającą, zachęcając uczniów do puszczenia

tekstów w zeszytach (dopuszczając wprowa-

wodzy fantazji, ale też sugerując opisywanie

dzanie zmian w obrębie fabuły) i poinformuj

krajobrazu (parku) z uwzględnieniem dźwię-

ich, że mogą one posłużyć za scenariusze fil-

ków, zapachów, kolorów. Zwróć też uwagę,

mowe. Jeżeli uczniowie wyrażają chęć dalszej

by wszyscy członkowie grupy występowali w

pracy nad całym projektem, poleć im przygo-

tekście opowiadania.

towanie w domu i na zajęciach plastycznych

6. Zbierz teksty poszczególnych grup, pożegnaj

brakujących rekwizytów w ciągu kolejnego

się serdecznie i obiecaj oddać je z autografem

tygodnia.

w najbliższym czasie za pośrednictwem ich
nauczyciela. Przed opuszczeniem sali – o ile

Zajęcia nr 7

uczniowie mają ochotę – pozuj do zdjęć wraz
z czwartoklasistami.

Kręcenie filmików

Zajęcia nr 6

1. Koordynuj kręcenie krótkich filmów (kamerą

Czas trwania: 45 min.
lub telefonem komórkowym) w oparciu o czy-

Informacja zwrotna, czyli tajemnicza „przesyłka” i tworzenie scenariuszy filmowych

tane przez uczniów teksty ich opowiadań z
wykorzystaniem scenografii i rekwizytów wy-

Czas trwania: 2x45 min.

konanych przez czwartoklasistów.

1. Przywitaj się z uczniami, przepraszając za

2. Nagródź wszystkich zaangażowanych w pra-

swoją nieobecność i poinformuj ich, że masz

cę nad projektem uczniów ocenami z języka

dla nich tajemniczą przesyłkę (warto zapako-

polskiego i plastyki.

wać teksty prac w jakiś niekonwencjonalny

3. Ogłoś zadanie dla chętnych: zgranie filmów
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na płytę, zaprojektowanie okładki i wymyśle

3. Ostatnim z cyklu zajęciom można nadać od-

nie tytułu dla całości.

świętny charakter. Można na przykład zaprosić gości specjalnych tj. rodziców, grono

Zajęcia nr 8

pedagogiczne lub inną klasę. Warto zaproponować dzieciom odświętny ubiór, pozwolić

Klasowa premiera filmowa

też na jakieś zabawne rekwizyty np. wachla-

Czas trwania: 45 min.

rze, kapelusze, krawaty czy śmieszne okulary.

polecane
artykuły
„Premiera” powinna
stać się okazją do dobrej

1. Zorganizuj projekcję filmów uczniów.
2. Przeprowadź dyskusję na temat cyklu zajęć

zabawy, a uczniowie powinni zostać nagro-

(1-7), zbierz refleksje na temat powieści Brze-

dzeni gromkimi brawami bez względu na ja-

chwy oraz sztuki tworzenia ekranizacji filmo-

kość filmów.

wych.

Przekład intersemiotyczny jest przekładem z jednego systemu znakowego na inny. Te same treści przekazuje się za pomocą odmiennych systemów znakowych, np. tekst pisany zastępuje się znakami graficznymi.
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Adrian Czopowik
twórca multimediów, specjalista ds. komunikacji
w Zespole Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej

Poradnik iNauczyciela,
czyli jak legalnie tworzyć w szkole multimedia
Wprowadzenie
Tworzenie multimediów, o których traktuje niniejsza publikacja, nastręcza
wiele wątpliwości natury prawnej i technologicznej. Jak w każdym obszarze niewiedzy, tak i tutaj funkcjonuje wiele mitów na temat zasad korzystania z czyichś utworów (patrz tabelka). W efekcie uwarunkowania związane
z prawami autorskimi są często traktowane przez nauczycieli i uczniów z
przymrużeniem oka. Niepotrzebnie. Obecnie bez problemu znajdziemy w internecie zasoby, które będziemy mogli legalnie wykorzystać podczas tworzenia naszych szkolnych multimediów, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
finansowych. W niniejszym artykule wyjaśnimy, do czego jako nauczyciele i
uczniowie mamy w tym zakresie prawo, a do czego nie. Podamy też miejsca,
w których czytelnik będzie mógł odnaleźć atrakcyjne zasoby do legalnego
wykorzystania we własnych utworach multimedialnych.

Czym są multimedia?
Utwór multimedialny to forma ludzkiej działalności, w ramach której człowiek
(autor) za pomocą określonej formy próbuje wyrazić określone treści. Tworzenie multimediów tym różni się od tworzenia utworów jednorodnych (np.
literackich czy muzycznych), że zasadniczo zakłada wykorzystanie i mniej
lub bardziej umiejętne skomponowanie wielu utworów, z wykorzystaniem różnych form przekazu informacji ― mediów (np. tekstu, dźwięku, grafiki, fotografii, światła, animacji, wideo etc.).
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Kultura remiksu

Dla potrzeb tego artykułu można wyróżnić dwie możliwe metody tworzenia multimediów:

Remiks wbrew pozorom nie musi być metodą od-

• od podstaw – tworzymy samodzielnie każdy

twórczą. Wszystko zależy tu od twórcy. Zmienny

utwór składający się na multimedialne dzieło

może być poziom rozbicia utworów na mniejsze czę-

(np. jedna i ta sama osoba komponuje, wykonu-

ści, które mogą być tak niewielkie, że nie będziemy

je i nagrywa muzykę, pisze scenariusz, filmuje i

w stanie rozpoznać w oparciu o nie oryginalnego

składa wszystko w całość) – w tym wypadku nie

utworu, z którego pochodzą. Zmienny może być po-

ma problemu z prawami autorskimi – należą one

ziom przekształcenia utworów lub siła oddziaływa-

do jednej osoby ― autora;

nia na odbiorcę, płynąca z umiejętnego zestawienia

• remiksując własne i/lub cudze utwory, w efek-

różnych składowych remiksu ze sobą. Wszystkie te

cie czego powstaje całkiem nowy multimedialny

zabiegi powodują, że w oparciu o gotowe utwory

utwór – to metoda, która teoretycznie wymaga

możemy stworzyć całkowicie nowe integralne dzie-

od nas mniejszych nakładów pracy, a zatem jest

ło multimedialne, które nie będzie zwyczajną sumą

bardziej przystępna; akcent z samego aktu two-

zawartych w niej utworów (kompilacją). Na przykład

rzenia poszczególnych utworów jest przeniesio-

zestawienie kompozycji Richarda Straussa Tako rze-

ny na umiejętności w zakresie odpowiedniego

cze Zaratustra ze zdjęciami tańczącej w rytm muzyki

doboru utworów lub ich fragmentów, wybór me-

stacji kosmicznej w scenie otwierającej film „2001:

diów, za pomocą których prezentujemy utwory i

Odyseja Kosmiczna” Stanleya Kubricka przeszło do

skomponowanie tych składowych we wzajemnej

historii kina. Po raz pierwszy muzyka w filmie ode-

relacji;

grała tak dużą rolę: stała się jednym z narratorów
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opowiadanej historii, zamiast stanowić jak dotąd je-

różnych utworach, zróżnicowanych pod kątem kana-

dynie ilustrację do obrazu filmowego. Z dwóch nieza-

łu przekazu. Następnie musi nastąpić ich przetwo-

leżnych utworów: filmowego i muzycznego powstało

rzenie i umiejscowienie w odpowiedniej kolejności,

poruszające dzieło sztuki, dzięki któremu zarówno

po to, by było możliwe zaplanowanie formy wielo-

ujęcia filmowe, jak i kompozycja muzyczna zyskały

kanałowego sposobu ich ponownego wyrażenia. To

nowe znaczenia i obszary interpretacji.

wyrażenie może być ukierunkowane na określony
efekt: informacyjny, perswazyjny lub artystyczny.

Remiks to współcześnie bardzo popularna meto-

Może mieć różnoraką formę, a także być bardziej lub

da twórczości jako takiej. W zasadzie mówi się, że

mniej estetyczne. Jednak taka obróbka informacji

żyjemy w kulturze remiksu. Nasze społeczeństwo

jest zawsze tożsama ze skutecznym jej utrwaleniem.

jest coraz bardziej nastawione na przetwarzanie i

Z kolei umiejętność nadania im sensu wiąże się już

syntezę gotowych utworów/informacji niż na ge-

z powiększaniem zasobów wiedzy ucznia w danym

nerowanie nowych. Sprzyja temu internet i media

obszarze. Wszystko to czyni proces tworzenia mul-

społecznościowe. Ogólnie „przerabiamy” na potęgę,

timediów atrakcyjną formą edukacyjną. Dodatkowo

czego przykładami są choćby modne ostatnimi cza-

jest to forma dosyć elastyczna ― uczniów można

sy „przeróbki”: kręcenie alternatywnych wersji popu-

włączyć w proces tworzenia multimediów niemal

larnych teledysków, memy, fotomontaże czy zjawi-

na każdym etapie ich powstawania: najstarszych

ska samplingu, cut and paste i mashup w muzyce

już na etapie planowania (patrz: film dokumentalny

popularnej.

w gimnazjum), a młodszych na etapie samego wykonywania utworów (patrz: nauka czytania poprzez

Multimedia w edukacji

nagrywanie audiobooka).

Nie odkryjemy Ameryki stwierdzając, że korzystanie
z multimediów ułatwia edukację zarówno uczniom,
jak i nauczycielom. Ma to związek z wiedzą o tym, jak
działa nasz mózg, a w szczególności z założeniami

najpopularniejsze MITY

„piramidy efektywności zapamiętywania”. Zgodnie z
tą teorią znacznie więcej zapamiętujemy, kiedy oglą-

Poniżej największe kłamstwa uzasadniające bez-

damy i słuchamy jednocześnie niż kiedy np. tylko

prawne używanie cudzych utworów:

słuchamy. Jeszcze więcej zapamiętujemy, kiedy pod-

• można dowolnie kopiować utwory z innych

dajemy zdobytą informację obróbce – kiedy twórczo

stron internetowych ― wystarczy podać źródło

ją przetwarzamy.

utworu i autora,

Dlatego zadaniem nauczyciela powinno być nie tyl-

• zdjęcia pokazywane w wynikach wyszukiwania

ko samodzielne przygotowywanie lekcji zróżnicowa-

Google można dowolnie wykorzystywać ― nie

nych medialnie (prezentacje multimedialne, metody

są chronione prawem autorskim,

aktywne, gry edukacyjne, oddziaływanie na wszyst-

• można ściągać z internetu wszelkie utwory,

kie zmysły), ale również włączenie uczniów w samo-

ale tylko na okres tygodnia lub 24 godzin lub

dzielne przygotowanie tychże multimediów. Dlatego,

3 miesięcy. Potem należy skasować to, co się

że tworzenie multimediów zawsze zakłada począt-

ściągnęło.

kowe zgromadzenie wielu informacji zawartych w
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Prawo autorskie w szkole

nie wskazanie autora i źródła oraz nieodpłatne udo-

Jak widzimy, zarówno odbieranie jak i tworzenie mul-

stępnianie pojedynczym osobom zainteresowanym

timediów powinno pozytywnie wpływać na jakość

odbiorem stworzonego przez nas utworu. Kłopot po-

edukacji naszych uczniów. To nie ulega wątpliwości.

jawia się w momencie, kiedy chcemy pochwalić się

Jednocześnie dla młodych osób remiks jest natural-

pracą naszych uczniów np. na stronie internetowej

nym i często jedynym możliwym sposobem ich two-

szkoły, czyli upublicznić tak powstały utwór. Okazu-

rzenia. Jednak najczęściej młodzi ludzie nie zwra-

je się, że udostępnienie takiego utworu publiczności

cają uwagi na prawny aspekt tworzenia remiksów.

szerszej niż wewnątrzszkolna jest już nielegalne.

Już pobieżna analiza blogosfery, portali z memami

Dlaczego?

czy niektórych profili w mediach społecznościowych

Wiąże się to z prawem autorskim, które chroni twór-

skłania do stwierdzenia, że twórcy epoki remiksu

cę automatycznie wraz z powstaniem danego utwo-

nagminnie łamią prawo autorskie, niewiele sobie z

ru i w większości państw jest niezbywalne. Zapew-

tego robiąc. Zastanówmy się więc, jak zorganizować

nia ono autorowi utworu niemal całkowitą władzę

pracę uczniów nad projektem multimedialnym w taki

nad swoim utworem. Gdyby nie tzw. dozwolony

sposób, by zmienić te nielegalne przyzwyczajenia.

użytek publiczny, który w pewnych okolicznościach

Szkoła jako instytucja oświatowa posiada specjal-

znosi wszechwładzę twórcy nad swoim utworem,
musielibyśmy uzyskiwać każdorazowo zgodę autora na
jakiekolwiek

wykorzystanie

jego dzieła. Dozwolony użytek publiczny pozwala nam
m. in. na skopiowanie legalnie
nabytego dzieła i nieodpłatne
udostępnienie swoim bliskim
bez pytania o zgodę autora.
Jeśli jednak udostępnimy taki
utwór publicznie bez jego zgody, złamiemy prawo. Podobnie
sytuacja wygląda w szkole.
Dopóki remiks, który normalnie
naruszałby prawo autorskie nie
ne uprawnienia w zakresie korzystania z utworów

wychodzi poza szkołę, wszystko odbywa się zgodnie

objętych prawem autorskim. Wykorzystanie i prze-

z prawem. Gorzej, jeśli uczniowie stworzą coś, czym

twarzanie takich utworów podczas lekcji w celach

warto się pochwalić, a tego nigdy nie jesteśmy w sta-

dydaktycznych mieści się w ramach tzw. dozwolone-

nie przewidzieć przed powstaniem utworu. Dlatego

go użytku publicznego. Oznacza to, że podczas lekcji

zawsze warto zaplanować pracę tak, by późniejsze

możemy korzystać z dowolnych utworów: muzycz-

wykorzystanie utworu nie było niczym ograniczone.

nych, filmowych, literackich i je przetwarzać: łączyć

Obecnie można tego dokonać przy niewielkim dodat-

ze sobą, zmieniać i kopiować. Warunkiem jest jedy-

kowym wysiłku. W jaki sposób?
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Creative Commons
Prawo autorskie z jednej strony chroni twórców
przed nielegalnym wykorzystaniem ich pracy, z drugiej nastręcza wielu problemów, również samym
twórcom, którzy każdorazowo muszą decydować,
czy udzielić zgody na wykorzystanie utworu w
określonych okolicznościach. Do niedawna nie mogli tego uczynić raz na zawsze ― nawet, jeśli tego
chcieli. Z tą niedogodnością wiąże się idea licencji
Creative Commons, która powstały po to, by twórcy
mogli dobrowolnie i trwale zrzec się niektórych praw

w sumie 6 kombinacji: cztery powyższe, a także: CC-

autorskich. Specjalny system oznaczeń graficznych

-BY-NC-SA oraz CC-BY-NC-ND.

w czytelny i przejrzysty sposób informuje odbiorców

Licencja o nazwie CC-BY jest najbardziej otwarta:

tych dzieł, które prawa autorskie zostały w stosunku

wymaga jedynie podania twórcy utworu, który moż-

do danego utworu zniesione, a które zastrzeżone.

na wykorzystać również w celach komercyjnych.

Istnieją 4 podstawowe rodzaje licencji CC:

Natomiast licencja CC BY-NC-ND ― zezwala na kopiowanie i publikowanie objętych nią utworów, ale

Uznanie autorstwa (BY)

zakazuje tworzenia utworów zależnych i korzystania

Można wykorzystywać utwór pod warun-

z utworów w celach komercyjnych. Utworu tak ozna-

kiem, że poda się informację o jego autorze – ten

czonego nie możemy wykorzystać do prezentacji czy

wymóg jest obligatoryjny dla każdego rodzaju licen-

ilustracji filmowej, bo wtedy tworzymy utwór zależny

cji CC.

względem utworu oryginalnego. Możemy go jedynie
udostępnić np. na swoim blogu w jego oryginalnej

Użycie niekomercyjne (BY-NC)

formie.

Można wykorzystywać utwór jedynie do ce-

W ciągu ostatnich lat baza utworów udostępnianych

lów niekomercyjnych.

na licencjach Creative Commons znacząco się powiększyła. Poprawiła się również ich jakość. Dzięki

Na tych samych warunkach (BY-SA)

powstaniu zaawansowanych serwisów znacznie ła-

Można upowszechniać powstałe utwory za-

twiej jest odnaleźć utwory spełniające nasze potrze-

leżne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej

by: zarówno pod kątem prawnym jak i w zakresie ich

udostępniono utwór oryginalny.

artystycznej formy (patrz tabelka). Powstała nawet
dedykowana wyszukiwarka zasobów udostępnio-

Bez utworów zależnych (BY-ND)

nych na wolnych licencjach. Dzięki temu legalne two-

Nie wolno wykorzystywać utworu w innych

rzenie względnie atrakcyjnych multimediów przez

dziełach – lecz jedynie w jego oryginalnej postaci.

uczniów i nauczycieli stało się znacznie prostsze.

Powyższe rodzaje mogą się na siebie nakładać, jeśli
wzajemnie się nie wykluczają, jak SA i ND, przy czym
licencja BY występuje zawsze. Możliwych jest więc
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Domena publiczna (Public Domain)
i Creative Commons 0 (CC0)

skiego. Wbrew obiegowym opiniom nie istnieje żad-

W poszukiwaniu wartościowych treści, które legalnie

ce cytowania utworu. O tym, czy i w jakim zakresie

będzie można kopiować i przetwarzać z zachowa-

możemy korzystać z prawa do cytowania, przesądza

niem uznania autorstwa, warto również pamiętać o

cel, a nie wielkość cytatu.

na procentowa wartość, która wyznacza nam grani-

utworach, które znajdują się w domenie publicznej.
Prawa autorskie do utworu automatycznie wygasają
70 lat po śmierci jego twórcy. Przejście utworu do domeny publicznej oznacza, że nie jest on już chroniony prawem autorskim. Utwór taki staje się częścią
powszechnie dostępnego dorobku kultury. Obecnie
do domeny publicznej wchodzą utwory stworzone
przez autorów, którzy zmarli w czasie II wojny światowej. W internecie można również spotkać utwory
oznaczone licencją CC0 ― Przekazanie do Domeny
Publicznej. Osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrze-

Prośba o udzielenie licencji

kając się wykonywania wszelkich praw do utworu

Oczywiście najmniej bezsprzeczną formą nabycia

wynikających z prawa autorskiego, włączając w to

praw do danego utworu jest skierowana do autora

wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w za-

prośba o udzielenie licencji na wykorzystanie jego

kresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego

utworu w naszym dziele. Skierowanie takiego zapy-

świata.

tania niewiele nas kosztuje, więc warto próbować.
Można przecież w zdobywanie takiej licencji zaanga-

Prawo do cytatu

żować samych uczniów. Może to być jednak forma

Jako autorzy mamy również prawo przytaczać frag-

dość czasochłonna i kłopotliwa ― czasami nie warta

menty rozpowszechnionych utworów lub drobne

zachodu. Twórcy często ignorują takie prośby. Jed-

utwory w całości bez zgody ich twórcy. Takie przy-

nak ze względu na samo sformułowanie zapytania

toczenie musi być jednak uzasadnione ze względu

– co jest niestety praktyką dość rzadką w szkołach

na cel: ma służyć wyjaśnianiu lub nauczaniu (np. w

― równie często wyrażają zgodę. Często też utwory

podręcznikach i prezentacjach), krytycznej analizie

są efektem pracy wielu twórców, więc zdobycie od

(np. w recenzjach) lub prawom gatunku twórczości

wszystkich zgody na wykorzystanie utworu może

(np. w karykaturach). Cytat musi być też wyraźnie

być bardzo czasochłonne. Jeśli jednak uznamy, że

oddzielony od reszty utworu i pełnić w nim funkcję

zdobycie licencji do danego utworu jest względnie

pomocniczą. Oczywiście musi być wskazane autor-

realne, warto podjąć taki trud. Zamieszczamy wzór

stwo. W ramach prawa do cytatu nie możemy też

umowy licencyjnej, za pomocą którego możemy od

takiego utworu zmieniać (skracać, przerabiać), ale

autora uzyskać zgodę na wykorzystanie jego utworu

przede wszystkim z prawa do cytatu możemy sko-

w większości szkolnych zastosowań. Oprócz samej

rzystać tylko wtedy, jeśli cytat umieścimy w nowym,

umowy warto przesłać twórcy list wyjaśniający, w

samodzielnym utworze w rozumieniu prawa autor-

jaki sposób planujemy wykorzystać jego utwór.
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Otwarte zasoby internetowe
Poniżej umieściliśmy przykładowe, ale też chyba najważniejsze strony i serwisy internetowe, zawierające
lub ułatwiające wyszukiwanie utworów na otwartych licencjach w internecie. Część z nich poświęcona jest
jedynie zasobom, które znajdują się w Domenie Publicznej (starsze utwory), ale jest też wiele takich, na
których można znaleźć utwory na licencji Creative Commons.

ogólne:
•
•
•
•

fotografia i grafika:

Federacja Bibliotek Cyfrowych »
Europeana »
Internet Archive »
otwartezasoby.pl »

unsplash.com »
creativecommons.photos »
Wikimedia Commons »
freeimages.com »
all-free-download.com »
publicdomainpictures.net »
flickr.com »
pixabay.com »
freepik.com »
splitshire.com »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatura:
• wolnelektury.pl »
• gutenberg.org »
• librivox.org »

MUZYKA i EFEKTY DŹWIĘKOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Film:
•
•
•
•
•

Internet Archive: Moving Images »
openflix.com »
vimeo.com »
Wikimedia Commons »
publicdomainreview.org »
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imslp.org »
musopen.org »
freemusicarchive.org »
dig.ccmixter.org »
jamendo.com »
freemusic.com.pl »
freesound.org »
soundcloud.com »
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Aplikacje do tworzenia multimediów
Wpływ na to, że atrakcyjne multimedia tworzy się obecnie łatwo i przyjemnie, ma również stale rosnąca
liczba darmowych lub względnie niedrogich aplikacji lub platform, które umożliwiają użytkownikom tworzenie tychże multimediów, przetwarzanie na potrzeby twórczego procesu gotowych utworów innych twórców
oraz ich atrakcyjną wizualnie publikację. Poniżej lista darmowych aplikacji/rozwiązań za pomocą, których
będziemy mogli opracowywać i publikować własne utwory multimedialne.

TEKST
i PREZENTACJE MULTIMEDIALNE:
•
•
•
•
•
•

fotografia:
•
•
•
•
•
•

OpenOffice »
LibreOffice »
Google Apps »
Microsoft Office 365 »
Prezi »
ZooBurst »

Irfan View »
Photoscape »
GIMP »
Picasa »
Instagram »
Pixlr Editor »

Wideo:

Blogi i strony internetowe:

•
•
•
•

• Blogger »
• Wordpress »
• Tumblr »

Audio:

YouTube Editor »
Windows Movie Maker »
Lightworks »
ivsEdits LE »

Gry komputerowe:
• Scratch »
• Learning Apps »
• Kahoot »

• Audacity »
• Power Sound Editor »
• Wave Editor »
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internetu legalnych multimediów.

Bartłomiej Janicki

Cele operacyjne w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw

Temat zajęć
Mulitiproblem, czyli co tak naprawdę mogę pobrać z internetu?

Poszerzenie wiedzy na temat praw autorskich,
kreowanie szacunku do własności intelektualnej innych osób, odróżnianie legalnych i niele-

Grupa wiekowa uczniów

galnych multimedialnych zasobów interneto-

Uczniowie klas VI SP i gimnazjaliści

wych, kształcenie umiejętności pozyskiwania
wiedzy z różnych źródeł, kształcenie umiejęt-

Czas trwania zajęć
4x45 min

ności tworzenia prezentacji multimedialnych.

Formy pracy
Rozmowa nauczająca, burza mózgów, dysku-

Wykaz materiałów, sprzętu i pomocy wykorzystywanych w czasie zajęć.

sja, praca w grupach, webquest, prezentacja,

Komputery z dostępem do internetu, darmowe

test multimedialny kahoot!

programy do tworzenia prezentacji multimedialnych (np. OpenOffice Impress, Prezi), pro-

Cel główny zajęć

jektor multimedialny smartfony uczniów.

Poznanie sposobów pozyskiwania z zasobów

Zajęcia nr 1
3. Spytaj uczniów o sposoby pozyskiwania
przez nich multimediów. Odpowiedzi zapisuj

Ściąganie i naciąganie prawa na lewo

na tablicy.

Czas trwania: 1 x 45 min.

4. Zapytaj uczniów o ich własną twórczość (np.

1. Zapisz na tablicy słowo MULTIMEDIA. Poleć

czy wykonują fotografie, tworzą muzykę, pi-

uczniom, aby na zasadzie burzy mózgów po-

szą prozę lub poezję, rysują, nagrywają filmy).

dali jak najwięcej przykładów multimediów

Następnie dowiedz się, czy publikują w inter-

oraz stworzyli definicję tego pojęcia.

necie swoje dzieła). Zapytaj ich, jakby się po-

2. Zapytaj uczniów, jaką rolę odgrywają multimedia w ich życiu.

czuli, gdyby natknęli się w internecie na kopię
swojej twórczości podpisaną imieniem lub
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pseudonimem obcego człowieka.

fotografii, filmików, plików dźwiękowych, tek-

5. Wprowadź pojęcie prawa autorskiego. Roz-

stowych itp.

pocznij i moderuj dyskusję na temat legalno-

Grupa 3. Dowiedzcie się, czym jest piractwo

ści pobierania multimediów z internetu. Od-

komputerowe, jakie są związane z tym zjawi-

wołaj się do zapisanych na tablicy sposobów

skiem zagrożenia, wykonajcie na ten temat

pozyskiwania przez uczniów multimediów

prezentację multimedialną.

6. Wyświetl uczniom przykłady plakatów filmo-

Grupa 4. Za pomocą własnych smartfonów

wych wzorowanych na czyichś pomysłach.

wykonajcie przykładowe zdjęcia, filmiki i pli-

Wprowadź pojęcie plagiatu. Zapytaj uczniów

ki dźwiękowe. Dowiedzcie się, w jaki sposób

o ich zdanie na ten temat i porozmawiaj z nimi

zamieścić je w internecie w taki sposób, aby

o podobieństwach wstępujących na prezento-

móc określić wasze prawa autorskie do każ-

wanych im plakatach filmowych.

dego z plików. Następnie umieście w interne-

7. Podsumuj lekcję. Poleć każdemu uczniowi,

cie wasze pliki. Dokumentujcie cały ten pro-

aby podzielił się z klasą swoimi wnioskami z

ces i wykonajcie instruktażową prezentację

rozmów i dyskusji przeprowadzonych na lek-

multimedialną na temat bezpiecznego publi-

cji.

kowania w sieci dzieł autorskich.
Zwróć uwagę uczniom, że wszystkie stworzone przez nich prezentacje muszą zawierać le-

Zajęcia nr 2

Webquest (zajęcia w pracowni komputerowej)
Czas trwania: 2 x 45 min.
1. Wprowadzenie.

Przypomnij

najważniejsze

galne multimedia.
3. Poleć uczniom, aby zapoznali się z przygotowanymi źródłami wiedzy:
• wyszukiwarka otwartych zasobów Let’sCC

wnioski na temat korzystania z multimediów,

• wyszukiwarka otwartych zasobów SearchCC

jakie padły po poprzednich zajęciach.

• Skąd legalnie wziąć materiały do prezentacji?

2. Zadanie. Podziel uczniów na cztery grupy.

• Poznaj licencje Creative Commons

Przedstaw każdej grupie zadanie do wykona-

• Odpowiedzialność cywilna i karna

nia.

• Otwarte zasoby – użyj do prezentacji, fotocastu,

Grupa 1. Dowiedzcie się, co to jest Creative
Commons, a następnie stwórzcie prezentację
multimedialną na ten temat oraz przedstawcie cztery podstawowe rodzaje licencji Creative Commons.

filmu
• Pobieranie bez strachu. Dowiedz się, jak ściągać
legalnie
• Ściąganie multimediów z Sieci – czy aby na pewno legalne?

Grupa 2. Dowiedzcie się, skąd można legalnie
pozyskiwać legalne multimedia i wykonajcie
na ten temat instruktażową prezentację multimedialną, zawierającą przykłady legalnych
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• Koniec legalnego piractwa?
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• Co można legalnie, a czego nie wolno pobierać
z sieci?
• Piractwo nadal ma się dobrze - najnowszy raport
IDC
• 10 najgorszych błędów w treści prezentacji multimedialnych
4. Zapoznaj uczniów z punktacją i sposobem
oceniania wykonywanych zadań.
5. Poleć uczniom wykonanie zadań.
Zajęcia nr 3

Prezentacja pracy uczniów.
Czas trwania: 1 x 45 min
1. Pozwól uczniom zaprezentować efekty ich
pracy. Każda grupa kieruje swoje wystąpienie
do pozostałych uczniów.
2. Oceń pracę uczniów.
3. Przeprowadź z uczniami multimedialny test
kahoot! sprawdzający ich wiedzę z zakresu licencji Creative Commons oraz legalności pobieranych z internetu multimediów.
http://goo.gl/7ZonPm
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Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia
ul. Barlickiego 5
45-082 Opole
towarzystwo.tak.opole.pl
Zespoł Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej

Zespół Szkół TAK

ul. Barlickiego 5
45-082 Opole
tak.opole.pl
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