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Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 

 

 

 

 

Zadanie 1: Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć 

opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem TIK   

 

 

 

Rodzaj zajęć: Projektowanie z programowaniem 

 

Tytuł scenariusza: Zabawy z fotografią – cykl zajęć w wybranych programach 

do edycji zdjęć, których podsumowaniem będzie projektowanie kalendarza 

klasowego na kolejny rok szkolny 

 

 Etap edukacyjny: II (klasa VI szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Anna Pławczyk  

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas trwania Uwagi   

 

1  Przedstawienie etapów pracy 

projektu „Zabawy z 

fotografią” i położenie 

szczególnego nacisku na efekt 

końcowy czyli przygotowanie 

klasowego kalendarza na 

kolejny rok szkolny. 

Przypomnieniu sobie lub 

zapoznanie się (w przypadku 

nieznajomości zasad pracy i 

możliwości poszczególnych 

aplikacji) z programami do 

projektowania zdjęć oraz 

fotokalendarza. 

 

 1 godzina Zapoznanie się 

z 

poszczególnym 

programami do 

projektowania 

zdjęć(np. 

GIMP, Fotor 

Photo Editor, 

Motion FX, 

Photo Booth) 

oraz 

fotokalendarza 

2 - 5 Realizacja projektu: „Zabawy 

z fotografią” – część I. 

 

Na tym etapie uczniowie, po 

wcześniejszym przypomnieniu 

sobie zasad pracy i możliwości 

poszczególnych programów do 

projektowania zdjęć, wykonują 

zdjęcia wszystkich uczniów z 

klasy jednocześnie 

eksperymentując i kreatywnie 

podchodząc do zadania tak, by 

mieć na uwadze osiągnięcie jak 

najbardziej estetycznego, a 

jednocześnie pomysłowego 

4 godziny Pomoce: 

iPady, 

MacBooki z 

dostępnymi 

programami do 

projektowania 

zdjęć(np. 

GIMP, Fotor 

Photo Editor, 

Motion FX, 

Photo Booth) 



 

 

efektu końcowego, czyli 

kalendarza klasowego. 

6 - 9 Realizacja projektu: „Zabawy 

z fotografią” – część II. 

Na tym etapie uczniowie 

dokonują wyboru zdjęć 

umieszczanych na kartach 

poszczególnych miesięcy, 

kreatywnie pochodząc do 

tematu zaznaczają graficznie 

daty dla nich ważne(np. 

urodziny koleżanek i kolegów, 

dni wolne od nauki, dni dla nich 

ważne, np. Dzień Dziecka, 

Międzynarodowy dzień kropki). 

Dobrym pomysłem wydaje się 

podzielić klasę na dwuosobowe 

zespoły i przydzielić 

opracowywanie stron z 

poszczególnymi miesiącami. 

 

4 godziny Praca z 

wybranym 

programem do 

edycji 

fotokalendarza. 

10 Podsumowanie projektu. 

Po dokonaniu wyboru 

wszystkich zdjęć uczniowie 

zatwierdzają klasowo fotografie, 

opisy tak, by przesłać projekt do 

druku. 

 

 

. 

 

1 godzina Praca z 

wybranym 

programem do 

edycji 

fotokalendarza. 

 

Efektem 

takiego cyklu 

zajęć może być 

zarówno 

kalendarz 

klasowy, jak i 

szkolny, czy 

też poziomów 

nauczania, np. 



 

 

klas 5 czy 6, 

lub 

prezentujący 

poszczególne 

przedmioty(np. 

zajęcia na w-

fie, zajęcia 

techniczne czy 

językowe) 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 

 

 


