
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM 

TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH  

W KLASIE III LICEUM. 

Temat: Animacja komputerowa. Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w klasie III liceum na lekcji informatyki. 

Streszczenie 

Dynamiczna przemiana mediów, rozwój technologii cyfrowych wprowadził istotne zmiany w formach 

i możliwościach komunikacji. Cechą charakterystyczną jest powszechna dostępność nowych środków 

komunikacji opartych na technologii cyfrowej.  Żyjemy w epoce obrazu i dźwięku. Tylko teksty 

często już nam nie wystarczają albo wydają nam się nie dość atrakcyjne. A takie właśnie powinny 

być! Artykuły w sieci, materiały na stronach WWW, nawet posty na Facebook’u są znacznie 

ciekawsze i chętniej czytane, jeśli pojawia się tam element grafiki, choćby nuta dźwięku, a jeśli mamy 

i jedno i drugie, efekt jest jeszcze większy! Fenomen YouTube? To jest właśnie odpowiedź na to, jaka 

forma odbioru treści odpowiada nam najbardziej. Nie, nie musisz od razu nagrywać vlogów na 

YouTube, ani zostawać influencerem w blogosferze, ale jeśli chcesz samodzielnie, w domowym 

zaciszu stworzyć animowane wideo, które wykorzystasz stosownie do swoich potrzeb. Animacja 

komputerowa to jedna z dziedzin szybko rozwijających się wraz z postępem technologii 

komputerowej. To sztuka przynosząca życie do skądinąd obiektów nieożywionych, lub zilustrowane / 

3D generowane znaki. Jest tworzony przez szybkie wyświetlanie sekwencyjnych obrazów, jeden po 

drugim, aby stworzyć iluzję życia. 

Obecnie za pomocą odpowiedniego programu komputerowego można animować niemal wszystko. 

Aby móc swobodnie tworzyć obiekty animowane celem głównym zajęć będzie  określenie czym jest 

animacja i do czego służy. Ponadto uczeń zapozna się z kluczowym pojęciami związanymi z animacją 

tj., scena, klatka, klatki kluczowe, oś czasu, renderowanie. W takcie lekcji będzie mógł w oparciu 
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o wybrany program do tworzenia animacji 3D (darmowy program Blender) stworzyć własny 

pierwszy projekt animowany. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (Informatyka): 

 

II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; 

opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, 

motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. 

III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera 

z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania 

wiedzy i umiejętności z rożnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. 

Cele lekcji: 

A. Cel ogólny:  

Tworzenie i edytowanie dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej wizualizacji i animacji, 

stosowanie właściwych formatów plików graficznych  

Cele szczegółowe: 

1. Przedstawienie sposobów tworzenia animacji komputerowej. 

2. Zdefiniowanie pojęć związanych z animacją komputerową tj: scena, klatka, oś 

czasu, renderowanie. 

3. Poznanie podstawowych typów i techniki animacji komputerowej 2D i 3D. 

4. Identyfikuje etapy tworzenia animacji. 

5. Nauczenie się swobodnego poruszania się w trójwymiarowym widoku sceny. 

6. Tworzenie prostej animacje poklatkowej, 

7. Poznanie sposobów uatrakcyjnienia animacji poprzez zastosowanie w animacji 

światła, tekstury 

8. Wykorzystuje poznanych zasady animacji w praktyce. 

 



 
 

 

 
 

 

9. Omówienie najważniejszych aspektów związanych z ochroną własności 

intelektualnej w kontekście tworzenia materiałów dydaktycznych. 

 

Nabycie przez uczniów umiejętności. Uczeń:  

- potrafi wyreżyserować krótką animowaną scenkę, 

- Potrafi zmontować prosty film za pomocą oprogramowania komputerowego, 

- Potrafi obsługiwać program wspomagający tworzenie animacji;  

Formy pracy:  

- indywidualna 

- zbiorowa 

Metody pracy: 

- wykład, dyskusja, demonstracja, ćwiczenia praktyczne 

Środki dydaktyczne (w tym zasoby multimedialne): 

• zestaw komputerowy, projektor, tablica multimedialna 

• Padlet animacja komputerowa- 

(https://padlet.com/dpoplawskagrafika/bialostocka_szkola_cwiczen) 

• Komputery z łączem do sieci Internet 

• Załącznik 1: Prezentacja multimedialna „Animacja komputerowa”. 

(Animacja_komputerowa_zal_1). 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu 

lekcji). 

2. Część wstępna:  

Nauczyciel na początku lekcji przeprowadza krótki wprowadzenie mające na celu 

usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat animacji komputerowej.   Istnieje wiele 

https://padlet.com/dpoplawskagrafika/bialostocka_szkola_cwiczen


 
 

 

 
 

 

różnych rodzajów animacji, z których niektóre prawdopodobnie już są uczniom znane, więc 

by treści lekcji były bardziej wszystkim zrozumiałe prowadzący zajęcia musi zrobić krótkie 

podsumowanie różnych typów animacji oraz sprecyzować dzielące je różnice i wskazać 

podobieństwa. Stwierdza, że program komputerowy może dziś ożywić prawie wszystko. 

Intuicyjnie wiemy czym jest animacja, ale warto jest to pojęcie sprecyzować. My na zajęciach 

będziemy rozumieć animacje jako pewną operację na modelu dowolnego przedmiotu. 

Każdy przedmiot ma określone cechy, np. wielkość, położenie w przestrzeni, kolor, materiał,  

z którego jest wykonany. Wszystkie wymienione cechy mogą się zmieniać w czasie. Dlatego 

też przez animacją komputerową będziemy nazywać zmianę cech obiektu w czasie. Jeśli 

będziemy zmieniać położenie naszego obiektu to będzie mówili o animacji ruchu, jeśli kolor- 

to o animacji koloru, czyli płynnym przejściu jednego koloru w drugi, jeśli zmienia się kształt 

to mówimy o animacji kształtu. Jeśli zmiana położenia obiektu w czasie będzie wykonywana 

wystarczająco szybko, powstanie wrażenie ruchu, a liczba zastosowanych kroków, w którym 

to przekształcenie się wykona, będzie odpowiadać za płynność. Animacja polegająca na 

płynnym przejściu obrazu w inny nazywa się morfingiem. 

Pomysł na film animowany to dopiero początek drogi do jego powstania. Ważne jest, aby 

wyobrażenia i pomysły autora jak najtrafniej oddać za pomocą animacji. Jest to możliwe 

między innymi dzięki licznym technikom, które w określony sposób zaprezentują wizję 

twórcy. Techniki animacji możemy podzielić na: 

A. animację klasyczną: 

• rysunkowa – jak nazwa wskazuje animacja tworzona jest na kartkach lub kalkach  

w formie rysunku. Może powstawać także na celuloidach, które wykonywane są przy 

użyciu programów komputerowych, 

• lalkowa lub przedmiotowa – postaci i otaczające je przedmioty, które zostaną 

wykorzystane w animacji są rzeczywiste i trójwymiarowe. Podstawą animowanej 

postaci jest szkielet, najczęściej wykonany z  metalu, który oddaje własności 

anatomiczne, a także umożliwia wierne i stabilne oddanie następujących po sobie faz 



 
 

 

 
 

 

ruchu. Na szkielecie budowana jest forma ciała, która określa budowę postaci i jej 

charakter, najczęściej wykonywana jest z takich materiałów jak bawełna, drewno czy 

gąbka, 

• wycinankowa – fazy ruchu przedstawiane są za pomocą wyciętych kawałków papieru. 

Animacja polega na wprowadzaniu do poszczególnych klatek kompozycji, które 

odpowiadają poszczególnym fazom ruchu, 

• plastelinowa – jest jedną z form techniki lalkowej, polega na poklatkowej modyfikacji 

postaci i otoczenia wykonanych z materiałów plastycznych, 

• animacja materiałów sypkich – animacja wykonywana jest za pomocą mąki, soli, 

cukru itp. Polega na przesuwaniu tych materiałów, tak aby odzwierciedlały one 

animację, 

• pikselizacja lub fotoanimacja – wykorzystuje wcześniej sfotografowane przedmioty, 

postacie ludzkie lub zwierzęta, które znajdują się w różnych fazach ruchu, 

• animacja rotoskopowa – posługuje się uprzednio przygotowanymi filmami 

zrealizowanymi za pomocą kamer. Następnie obraz przenoszony jest klatka po klatce 

na medium, gdzie powstaje film animowany, 

• motion capture – technika ta wyróżnia się tym, iż wykonana za jej pomocą animacja 

niezwykle realnie odzwierciedla rzeczywistość. Wykorzystuje ona przestrzenną 

lokalizację punktów, które wprowadzane są do odpowiedniego oprogramowania  

i wykorzystywane jako odniesienie dla ruchu animowanych postaci, 

• techniki kombinowane i specjalne – polega na łączeniu wspomnianych technik, w 

celu uzyskania dodatkowych, oryginalnych efektów. 

B. Animację cyfrową: 

• animacja poklatkowa – opiera się na klatkach, które są zdjęciami. Są one 

przekształcane poprzez modyfikację znajdujących się na nich obiektów czy postaci 

względem nieruchomego tła, 



 
 

 

 
 

 

• animacja 2D – jej podstawą są wygenerowane za pomocą komputera obrazy w formie 

klatek. Film wykonany za pomocą tej techniki może powstać w dwojaki sposób – 

podobnie jak w przypadku animacji poklatkowej poprzez generowanie poszczególnych 

klatek lub z użyciem komputera i odpowiednich programów. W drugiej opcji 

wystarczy jedynie nakreślić pierwszą i ostatnią klatkę, a program automatycznie 

namaluje ruch obiektu z punktu A do punktu B, 

• animacja 3D – stworzona jest w programie graficznym na podstawie siatek lub 

wielokątów. Jest skomplikowana i składa się z kilku etapów: 

- Modelowania, 

-Teksturowania, 

-Riggingu, 

-Animowania, 

-Oświetlenia, 

- Renderingu. 

3. Część główna:  

Naszym tematem lekcji jest poznanie animacji ruchu w oparciu o program komputerowy 

Blender. (Aby przeprowadzić lekcję, na komputerach w pracowni szkolnej trzeba 

zainstalować oprogramowanie do animacji 3D – darmowy program Blender. Program ten 

można zainstalować w systemach Windows (7, 8, 10), macOS 10.12+ oraz Linux). 

By móc pracować z programem do animacji należy poznać zasady animacji ruchu. 

Zmiany położenia obiektu z punktu A do punktu C ( takim samym czasie możemy 

wykonać w dwóch krokach – rys. 1 lub w większej ilości kroków, np.6 – rys. 2. 
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Rys. 1. Przejście z punktu A do punktu C w dwóch krokach. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Przejście z punktu A do punktu C w sześciu krokach. 

Animacja poklatkowa to technika, która jest znana chyba wszystkim, głównie z filmów 

rysunkowych adresowanych do dzieciaków i młodzieży. Dziś takie filmy realizuje się 

głównie za pośrednictwem animacji 3D, jednakże technika ta nadal znajduje szerokie 

zastosowanie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wykonać taką animację, gdzie jeszcze 

znajduje zastosowanie, a także poznać inspirujące filmy, to zapraszam do zapoznania się  

z zawartością tego artykułu. 

Animacja poklatkowa to bardzo prosta w swoich założeniach technika, która opiera się na 

tworzeniu filmów na podstawie wykonywaniu wielu ekspozycji danej sceny za każdym razem 

z minimalnym przesunięciem tak, aby po złożeniu wywołać wrażenie ciągłego, płynnego 

ruchu. W kinie i telewizji jest stosowana m.in. do tworzenia wspomnianych już filmów 

rysunkowych czy tych korzystających z kukiełek. Kultowe produkcje wykorzystujące 

animację poklatkową to np. produkcje Disneya, takie jak np. Król Lew, ale też czeska bajka 

Sąsiedzi. Nauczyciel prezentuje wybrany film prezentujący animacje poklatkową. 

(https://www.youtube.com/watch?v=6Bq-h3kdlq4&t=42s) i  

https://blog.cyfrowe.pl/animacja-poklatkowa-niech-swiat-wokol-ciebie-ozyje/. 

 

B 
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https://www.youtube.com/watch?v=6Bq-h3kdlq4&t=42s
https://blog.cyfrowe.pl/animacja-poklatkowa-niech-swiat-wokol-ciebie-ozyje/


 
 

 

 
 

 

 

Rys. 3. Źródło: https://blog.cyfrowe.pl/animacja-poklatkowa-niech-swiat-wokol-ciebie-ozyje/ 

Obecnie praca z animacją jest zdecydowanie prostsza i szybsza, ponieważ można ja wykonać 

w oparciu o program komputerowy. Za płynne podmienianie klatek odpowiada komputer, 

który daje możliwość podglądania poszczególnych etapów klatek. 

Liczba klatek w jednostce czasu (np. w 1 sekundzie) decyduje o płynności animacji – 

parametr fps (ang. frames per second). Oznaczenie 12 fps oznacza, że w ciągu 1 sekundy 

odtworzonych zostanie 12 klatek. 

Programy pozwalające tworzyć animacje komputerowe są wyposażone w osie czasu tak jak to 

ma miejsce w programie Blender: 

 

Rys. 3 Źródło: https://zaprogramujzycie.pl/podstawy-blendera-animacja-postaci/ 

https://zaprogramujzycie.pl/podstawy-blendera-animacja-postaci/
https://v.wpimg.pl/N2QxMWUuYVMwGjtkeg5sRnNCbz48V2IQJFp3dXoWYQNmSn0vehwjVX8cIjUnED5APh8_NjgMYEI9VwQ6NBIrQX4tChR6TX8BZ0xiNWAWLwFiTyh6Ykx5BXxMfW5mWHcDN01gYjdBLVczTHozZEQrHCEWKnUo


 
 

 

 
 

 

 

Program komputerowy Blender to dostępny zupełnie za darmo (także do zastosowań 

profesjonalnych), ale bardzo rozbudowany program do modelowania 3D i renderingu. Jest 

rozwiązaniem uniwersalnym, które sprawdza się zarówno przy grafice statycznej, jak 

i animacji – znajduje wiele praktycznych zastosowań, dzięki licznym narzędziom i funkcjom. 

Dzięki swym możliwościom może służyć do modelowania, animacji, wizualizacji, edycji 

wideo i gier komputerowych. Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie na swoich stanowiskach 

programu Blender: 

 

Rys. 4. Interfejs programu 

Po otwarciu programu główną przestrzenią trójwymiarową, która jest sceną roboczą. Ponadto 

widzimy mnóstwo dostępnych przycisków i opcji. Każda z opcji na liście ma ikonę, po której 

możemy zidentyfikować zawartość okna. Okna można dowolnie rozmieszczać w obszarze 

ekranu, przesuwając ich krawędzie myszą. Nauczyciel zapoznaje uczniów z podstawową 



 
 

 

 
 

 

obsługą w programie Blender. Zadaniem uczniów jest po kolei wykonywanie czynności 

prezentowanych przez nauczyciela: 

1 Proszę kliknąć lewym przyciskiem myszy w obszar roboczy okna.  

2 Poruszanie przyciskiem „scroll” = przybliżanie/oddalanie sceny  

3 Przytrzymanie przycisku „scroll” + przesuwanie myszy = przesuwanie sceny 

4 Przytrzymanie przycisku „scroll” + przytrzymanie klawisza „Shift” + przesuwanie 

myszy = swobodne obracanie sceny  

5 Klawisze 1, 3, 7 – odpowiednio: widok z przodu, widok z boku, widok z góry  

6 Klawisz 0 – widok z kamery (i odwrotnie)  

7 Klawisz 5 – zmiana rzutu prostopadłego na perspektywiczny (i odwrotnie)  

8 Klawisze 6, 8, 4, 2 – obracanie sceny  

Nauczyciel prezentuje uczniom podstawowe modyfikacje obiektów na scenie. Program 

Blender pracuje w dwu podstawowych trybach: trybie obiektu - „Object Mode” 

(komponowanie sceny z obiektów) oraz trybie edycji - „Edit Mode” (modyfikowanie 

wybranego obiektu). Zmiana pomiędzy tymi trybami odbywa się przez przycisk „Tab”.  

W trybie „Edit Mode” można zaznaczyć grupę wierzchołków siatki przez klikanie 

poszczególnych wierzchołów podczas przytrzymywania klawisza „Shift”. 

Zaznaczenie/odznaczenie wszystkich wierzchołków odbywa się przez przyciśniecie 

klawisza „A”. Nieudane operacje można „cofnąć” kombinacją klawiszy „Ctrl + Z” 

Zaznaczone grupy wierzchołków można poddać następującym transformacjom: 

• przesunięcie - należy wybrać klawisz „G”, następnie „X” lub „Y” lub „Z”,  

a następnie przesunąć mysz. Ostateczny efekt zatwierdza się przez klikniecie 

lewego przycisku myszy. Grupa wierzchołów będzie przesuwana odpowiednio 

wzdłuż osi X, Y, lub Z.  



 
 

 

 
 

 

• rotacja - należy wybrać klawisz „R”, następnie „X” lub „Y” lub „Z”, a następnie 

przesunąć mysz. Ostateczny efekt zatwierdza się przez klikniecie lewego 

przycisku myszy. Grupa wierzchołów będzie obracana odpowiednio wzdłuż osi X, 

Y, lub Z.  

• skalowanie – należy przycisnąć klawisz „S”, następnie „X” lub „Y” lub „Z”,  

a następnie przesunąć mysz. Ostateczny efekt zatwierdza się przez klikniecie 

lewego przycisku myszy. Grupa wierzchołów będzie skalowana odpowiednio 

wzdłuż osi X, Y, lub Z.  

• wyciąganie - należy przycisnąć klawisz „E”, następnie „X” lub „Y” lub „Z”,  

a następnie przesunąć mysz. Ostateczny efekt zatwierdza się przez klikniecie 

lewego przycisku myszy. Grupa wierzchołów zostanie „wyciągnięta” wzdłuż osi 

X, Y, lub Z.  

W trybie edycji można podzielić daną siatkę przez przecięcie ją pewną płaszczyzną 

podziału. Na przecięciu płaszczyzny i siatki zostaną utworzone nowe wierzchołki.  

W celu aktywowania podziału należy przycisnąć kombinację klawiszy „Ctrl+R”. 

Podczas przemieszczania kursora po siatce zostaną zaproponowane możliwe 

płaszczyzny podziału. Po pierwszym kliknięciu myszą jest możliwe przesunięcie 

płaszczyzny podziału. Po drugim kliknięciu następuje „zatwierdzenie” podziału. 

Polecenie: Proszę wypróbować omówione techniki pracy na grupach wierzchołków. 

Praca indywidualna uczniów w oparciu o instrukcję: 

Głównym naszym zadaniem będzie wykonanie dziś prostej animacji: „Spadająca 

kula”.  Nauczyciel prosi uczniów by wstawili zamiast sześcianu na scenie kuli 

(wybierając ją z zakładki Add-Mash-UV Sphere). Dodajemy również płaszczyznę 

reprezentowaną przez obiekt Plane. Ustawiamy parametry tych obiektów poprzez 

panel Transform (klawisz N). Po zaznaczeniu kuli  części Location ustawiamy 



 
 

 

 
 

 

współrzędną na Z=1. Po zaznaczeniu prawym klawiszem myszy płaszczyzny 

zmieniamy jej rozmiar na X i Y = 100. W dolnej części programu mamy oś czasu. 

Ograniczamy ją do 10 klatek. W polach start wpisujemy odpowiednio 1 a End =10, co 

powoduje odtwarzanie tylko do kilku klatek.  

Pamiętając o tym by kula była zawsze zaznaczona ustawiamy ja na wysokości Z=5. 

Ten parametr zapisujemy w klatce o numerze 0.  

W polu które jest pod osią możemy teraz sprecyzować, które parametry zapiszemy. 

Wybieramy opcje Location, ponieważ musimy rejestrować położenie kuli. Następnie 

klikamy mała ikonkę klucza, co powoduje zapisanie współrzędnych XYZ kuli  

w klatce 0. Zostanie to również oznaczone w części Location panelu Transform  

z prawej strony ekranu. Powtarzamy zmiany współrzędnej Z kuli co 0,5 jednostki 

przesuwając jednocześnie wskaźnik na osi czasu do kolejnych klatek i wstawiając  

w nich klucz. Powinniśmy skończyć w klatce nr 8. Efekt naszej pierwszej animacji 

możemy zobaczyć poprzez jej odtworzenie.  

 

Rys. 5. Efekt animacji 



 
 

 

 
 

 

Podsumowanie lekcji: 

Nauczyciel podsumowuje zajęcia wraz z uczniami. Stwierdza że Blender to program 

wymagający dużo ćwiczeń ale efekty pracy z nim są bardzo interesujące. Zachęca uczniów do 

szukania alternatywnych sposobów rozwiązania zadań i wykorzystania narzędzi 

nieomówionych w lekcji. Pozwoli im to lepiej poznać możliwości programu, rozwinąć 

umiejętności tworzenia animacji oraz wyzwoli ich kreatywność i pobudzi do samodzielnej 

pracy w domu. 
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