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Wstêp
Robienie zdjêæ to mi³e hobby i �wietna zabawa. Nie

jestem fotografem. Mój aparat fotograficzny mie�ci siê
w telefonie komórkowym. Wiele razy udawa³o mi siê
zrobiæ ciekawe zdjêcie, któremu jednak czego� brako-
wa³o. Czasami by³ problem z ostro�ci¹, innym razem
z kolorami. Zdarza³o siê te¿, ¿e zdjêcie wymaga³o obró-
cenia czy ponownego skadrowania. Zastanawia³em siê
wtedy, czy z takiego zdjêcia da siê jeszcze co� wydo-
byæ. Wiedzia³em, ¿e z pomoc¹ mog¹ przyj�æ programy
graficzne. Pytanie, jaki wybraæ?

Tak narodzi³ siê te¿ pomys³ na lekcjê informatyki.
Zrobienie ciekawych zdjêæ, które mo¿na poddaæ obrób-
ce graficznej, a nastêpnie zaprezentowaæ je w bardzo
pomys³owy sposób.

Cele
Prezentowany przeze mnie pomys³ na lekcjê by³ re-

alizowany z uczniami ze szko³y podstawowej oraz
z uczniami liceum plastycznego. Cele, jakie chcia³em
osi¹gn¹æ, dostosowane by³y oczywi�cie do odpowied-
niej grupy wiekowej. Jednak ogólne by³y takie same dla
wszystkich:
Æ rozwijanie zmys³u plastycznego, postrzegania �wia-

ta widzianego okiem obiektywu aparatu,
Æ zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu fotografii

oraz obróbki graficznej zdjêæ,
Æ kszta³towanie umiejêtno�ci organizowania pracy,

doboru narzêdzi, metod oraz wspó³praca w ma³ych
zespo³ach.

Narzêdzie
Najwa¿niejszy by³ dobór programu graficznego. Kryte-
ria, jakie stawia³em aplikacjom graficznym, których dzi-
siaj jest na rynku bardzo wiele, pozwoli³y mi wyelimino-
waæ znaczn¹ grupê. Zadania jakie mia³ spe³niaæ pro-
gram to:
Æ wykonywanie podstawowych operacji na zdjêciach

typu: kadrowanie, wyostrzanie, zmiana rozmiaru,
dodatkowe filtry, itp.,

Æ ca³kowicie darmowa aplikacja w pe³nej wersji,
Æ dostêpno�æ z dowolnego urz¹dzenia bez instalacji

programu ka¿dorazowo,
Æ dzia³anie bez wzglêdu na urz¹dzenie i na system

operacyjny,
Æ inne mo¿liwo�ci zwiêkszaj¹ce jego atrakcyjno�æ.

Zdjêcia cyfrowe � obróbka fotografii
POMYS£ NA CIEKAWE ZAJÊCIA Z INFORMATYKI

Od razu chcia³bym zaznaczyæ, ¿e mój wybór pro-
gramu jest tylko propozycj¹. W internecie istnieje kilka
aplikacji o bardzo podobnych mo¿liwo�ciach. Wybór pad³
na FOTOR, dostêpny na stronie www.fotor.com. Oto
powody, dla których polecam program:
Æ jest bardzo prosty w obs³udze,
Æ ma du¿e mo¿liwo�ciami obróbki fotografii,
Æ wszystkie funkcje programu s¹ darmowe,
Æ aplikacja dzia³a online z dowolnego urz¹dzenia, po-

cz¹wszy od telefonu komórkowego, koñcz¹c na kom-
puterze stacjonarnym pod³¹czonym do internetu,

Æ istnieje mo¿liwo�æ instalacji programu bez wzglêdu
na urz¹dzenie i system operacyjny,

Æ bardzo du¿y wachlarz dodatkowych mo¿liwo�ci typu:
dodawanie klipartów, napisów czy tworzenie kola¿y.

Metody
Dobieraj¹c metodê nauczania, kierowa³em siê jak

najwiêkszym zaanga¿owaniem ucznia w swoj¹ czê�æ
pracy, jak i w realizacjê ca³ego zadania. Najczê�ciej
w pracy z m³odzie¿¹ stosujê metodê projektu. Tutaj te¿
postanowi³em j¹ zastosowaæ. Uczniowie ucz¹ siê wte-
dy pracy zespo³owej, wykonuj¹ swoje zadanie, jako
wa¿n¹ czê�æ ca³ego przedsiêwziêcia. Istotnym elemen-
tem tej metody jest sposób prezentowania wyników pra-
cy. Do pomocy przy projekcie mog¹ byæ anga¿owani
równie¿ nauczyciele z innych przedmiotów (np. techniki
czy przyrody).

�rodki dydaktyczne
Mo¿liwo�ci doboru �rodków dydaktycznych przy

projekcie mamy do�æ du¿e. Mo¿emy je te¿ dostosowaæ
do potrzeb i mo¿liwo�ci pracuj¹cych grup. Warto � po
zakoñczeniu pracy � poprosiæ uczniów, by ocenili zasto-
sowane urz¹dzenia. W jednej grupie ustalili�my, ¿e zdjê-
cia zostan¹ wykonane telefonem komórkowym, a na-
stêpnie poddane obróbce na tablecie z systemem An-
droid, pod³¹czonym do internetu. Inna grupa zdecydo-
wa³a siê na cyfrowy aparat fotograficzny oraz kompu-
ter stacjonarny z zainstalowanym programem. Ucznio-
wie mogli sami zdecydowaæ o doborze urz¹dzeñ.
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Lekcja
Celem lekcji jest wykonanie fotografii na dowolny

temat. Poddanie ich obróbce graficznej, a nastêpnie za-
prezentowanie swojej pracy. Na zdjêciu mamy przyk³a-
dowy projekt kola¿u wykonanego przez uczniów klasy
pi¹tej szko³y podstawowej. Temat pracy to URZ¥DZE-
NIA KOMPUTEROWE.

 Wykonane przez nich fotografie to ró¿ne ujêcia
myszy komputerowej. Ka¿de z tych zdjêæ zosta³o po-
zbawione barw oraz ponownie skadrowane, aby poka-
zaæ zbli¿enia szczegó³ów. Zdjêcie g³ówne zosta³o pod-
dane filtrowi oraz nasycone kolorem zielonym. Ca³o�æ
zaprezentowana w formie kola¿u i podpisana. Projekt
wykona³o dwóch uczniów w programie fotor.com
w wersji online.

Zarys przebiegu zajêæ:
Przedmiot: Informatyka.
Czas realizacji: 2 godziny.
Praca zespo³owa: 2 osoby.
Temat lekcji: Zdjêcia cyfrowe � obróbka fotografii.
Cele ogólne:
Æ zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu fotografii

cyfrowej, przes³anie plików miêdzy urz¹dzeniami, ob-
s³uga programu graficznego;

Æ rozwijanie zmys³u plastyczno-fotograficznego, po-
strzeganie �wiata za pomoc¹ obiektywu aparatu;

Æ kszta³towanie umiejêtno�ci pracy w zespole, odpo-
wiedzialno�ci za w³asne zadanie jako elementu ca-
³o�ci.

Cele szczegó³owe:
Æ uczeñ rozwi¹¿e podzia³ obowi¹zków pracy w ze-

spole,
Æ uczeñ wymieni podstawowe terminy zwi¹zane z fo-

tografi¹ i jego obróbk¹ (kadrowanie, rozmiar itp.),
Æ uczeñ opisze etapy przygotowania materia³ów i na-

rzêdzi do wykonania projektu.

Metody nauczania: metoda projektów.

�rodki dydaktyczne:
Æ aparat fotograficzny,
Æ telefon komórkowy,
Æ komputer stacjonarny,
Æ tablet,
Æ urz¹dzenia pod³¹czone do internetu.

Formy organizacyjna: zespo³y dwuosobowe.

Czynno�ci uczniów:
Æ podzia³ obowi¹zków,
Æ wykonanie szkicu projektu,
Æ wykonanie zdjêæ,
Æ przes³anie zdjêæ do komputera,
Æ przygotowanie zdjêæ � obróbka graficzna,
Æ wykonanie kola¿u,
Æ prezentacja projektu.

Ocena pracy.

Zachêcam do korzystania z programu fotor.com.
Oprócz obróbki zdjêæ, poprawy ich jako�ci, program
umo¿liwia tworzenie kola¿y, grafik, kartek okoliczno�cio-
wych, a nawet retuszowanie. Gwarantowana ciekawa
i twórcza nauka poprzez mi³¹ zabawê! ö

Andrzej Chojnacki
nauczyciel informatyki

w Szkole Podstawowej nr 5 w S³upsku
i w Zespole Szkó³ Informatycznych

w S³upsku


