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Program zajęć z animacji komputerowych 

Niniejszy program został opracowany na podstawie wymagań ogólnych wynikających z podstawy 
programowej przewidzianej dla uczniów technikum. Wszystkie działania podjęte podczas zajęć 
będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Zajęcia będą realizowane z użyciem 
metod i języka wrażliwych na płeć i wolnych od stereotypów, promujących różnorodność jako 
wartość i wzajemny szacunek. Zajęcia prowadzone będą w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych tj.: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa, 
rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się.  
Podczas lekcji wykorzystane zostaną metody TIK do prowadzenia zajęć.  
 
Cele główne: 

podniesienie/nabycie umiejętności zastosowania grafiki wektorowej i rastrowej, tworzenia 
obrazów przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.  

Cele szczegółowe: 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanym możliwościami 
programów Adobe Photoshop. Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą techniki wykonywania 
zdjęć, edycji i przetwarzania obrazów cyfrowych, tworzenia grafiki i animacji komputerowych, 
opracowywania efektów specjalnych oraz elementów interaktywnych. Omówione zostaną 
zagadnienia związane z przygotowania projektów do druku i publikacji w Internecie.  
Zajęcia dadzą uczestnikom możliwość zapoznania się z przeróżnymi technikami i wykonania przy 
ich użyciu krótkich form animacyjnych. 
Uczniowie zapoznają się także z nowymi zagadnieniami z projektowania komputerowego, 
fotografii, poznają różne tajniki zawodu oraz rozwiną swoją wyobraźnię. 
 

Materiały dydaktyczne i sprzęt: 

Komputer, rzutnik, aparat fotograficzny, studio fotograficzne, oprogramowanie Adobe Photoshop. 

ZAKŁADANE U KAŻDEGO UCZNIA UCZESTNICZĄCEGO W ZAJĘCIACH EFEKTY MIERZONE TESTAMI 
PRE I POST: wzrost kompetencji posługiwania się j. obcym, kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej, rozwiązywania problemów, krytyczne myślenia, umiejętności uczenia się.  
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Tematy zajęć  

Wprowadzenie do animacji -techniki animacji, przeprowadzenie testu PRE 

Fotografia w animacji 

Budowa aparatu i zasada działania 

 Fotografia poklatkowa 

Tworzenie kompozycji do animacji 

Prawidłowa ekspozycja planu zdjęciowego 

Zdjęcia ożywiające obraz - projekt 1 

Zdjęcia ożywiające obraz  -  projekt 2 

Zdjecia ożywiające obraz  - projekt 3   

Narzędzi potrzebnych do zrobienia i odpowiedniego zapisania animacji Narzędzi potrzebnych do 

zrobienia i odpowiedniego zapisania animacji,  

Warsztat ożywiania zdjęć- praca w studiu fotograficznym  

Poklatkowe ujęcia sceny,  

Poklatkowe ujęcia akcji 

Inne ujęcie sceny- praca poklatkowa  

Poklatkowa animacja – na podstawie scenariusza pisanego- projekt 1.   

Poklatkowa animacja – na podstawie scenariusza pisanego- projekt 2.   

Stworzenie animacji – praca w studio 

Zdjęcia uzupełniające do projektów 

Import zdjęć do Photoshopa  wykonanych w studio   

Tworzenia własnego stop motion z programem Adobe Photoshop. 

Konwertowanie na animację klatek  

Praca nad swoim własnym projektem końcowym, test POST  
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