
Opracowała: Halina Legutko

Scenariusz lekcji w kl. IV  szkoły podstawowej.
Czas trwania lekcji: 2x45 minut

Temat: Rysowanie i malowanie na ekranie w programie Paint.

Cele poznawcze: poznanie narzędzi edytora grafiki służących do tworzenia
                             Rysunków.
Cele praktyczne: posługiwanie się podstawowymi narzędziami edytora grafiki
                            zastosowanie poznanych narzędzi do tworzenia rysunków
Formy pracy:      grupowa
Metody pracy: podawcze: wykład, instruktaż

praktyczne: ćwiczenia po 2 osoby przy komputerze

Przebieg zajęć:
I     Część organizacyjna:
                    podanie tematu lekcji, zapisanie go w zeszycie i omówienie celu lekcji

II   Wprowadzenie do tematu:
objaśnienie pojęcia grafiki komputerowej, edytora grafiki i jego przeznaczenia

Dzieła plastyczne, które wykonamy nazywa się grafiką komputerową.

Wszystkie obrazy stworzone za pomocą komputera i przeznaczone  do wykorzystania
w komputerze nazywamy grafiką komputerową.
Stworzenie prac umożliwiają  nam specjalne programy graficzne – edytory grafiki. Edytory
grafiki to programy słu żące do rysowania, malowania i obróbki prac za pomocą
komputera. Pozwalają nie tylko tworzyć rysunki, wypełniać kolorem wcześniej
przygotowane kontury, ale i  zapisywać na dysku, oraz drukować prace.

III   Część zasadnicza:

1. Poznanie  narzędzi edytora grafiki   na przykładzie programu Paint.
a) uruchomienie edytora grafiki program Microsoft Paint – otwieramy kolejno klikając na

Start, Programy, Akcesoria i Paint.
b) przyglądamy się najważniejszym elementom okna programu:
 1.przybornik z narzędziami  do tworzenia rysunków
 2.paleta kolorów z zestawem różnych barw
 3.wskaźnik kolorów
 4.obszar rysowania i malowania (odpowiednik kartki papieru)
 5.pole wyboru cech narzędzia ( dodatkowe możliwości  narzędzia )
c)  dobranie rozmiaru  kartki
   objaśnienie  jak ustala się rozmiar kartki :
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albo: najechać kursorem  na mały kwadrat  widoczny w prawym dolnym rogu obszaru
rysunku, wskaźnik myszy zmieni się na podwójną strzałkę ,wcisnąć lewy przycisk myszy
 i nie zwalniając  go przeciągnąć narożnik obrazka  w nowe położenie, albo : wybieramy
z menu OBRAZ polecenie ATRYBUTY. Tu określamy jednostkę i wymiary rysunku.
c) omówienie przybornika i palety kolorów

-poznanie sposobu wyboru narzędzia:
w lewej części okna widzimy pasek z symbolami narzędzi, do rysowania używamy
myszki, która pomaga wybrać potrzebne narzędzie i kierować jego ruchami. Potrzebne
narzędzie wybieramy  klikając raz na jego symbol – będzie on wyróżniony-jaśniejszy.

     -poznanie wskaźnika i palety kolorów
     -wybranie koloru rysowania i koloru tła
     używamy przycisków myszy: lewego gdy chcemy użyć  koloru rysowania, prawego aby
wybrać kolor tła
    -omówienie funkcji poszczególnych narzędzi:
kałamarz ( słoiczek z wylewającą się farbą ), klikamy raz  na symbol i przenosimy do
obszaru rysowania, przyjmuje on kształt słoiczka
linia – wybieramy  grubość i kolor linii
gumka -  możemy ustalić wielkość gumki
krzywa- rysuje linie
ołówek – rysuje dowolne kształty
lupa – powiększa rysunek, ułatwia łączenie elementów i dokonywanie poprawek np.
ołówkiem, można wybrać różne powiększenie
prostokąt, wielokąt – kontur, oraz  różne możliwości wypełnienia  z obwódką lub bez
elipsa – umożliwia rysowanie figur owalnych
pędzel – maluje grube linie odręcznie
aerograf – rozpyla kolory na ekranie
A-tekst – dodaje tekst do rysunku
-----  - zaznacz – umożliwia  zaznaczenie  prostokątnego obszaru rysunku z tłem lub
przeźroczyście

Czas na samodzielne dowolne próby z każdym narzędziem ( 5 min. )
W trakcie tego czasu uczniowie :
-wybierają kolor rysowania i kolor tła, oraz operują nimi, wykorzystując odpowiednie
przyciski
-poznają różne możliwości wypełnienia figur
-narysują proste rysunki z wykorzystaniem   poznanych narzędzi, m.in. złożone z kilku figur -
-usuną z rysunku drobne usterki gumką
-ustalą cechy wybranych narzędzi
- zobaczą elementy rysunku w powiększeniu, wprowadzą do niego zmiany
-zastosują narzędzia do malowania
W trakcie samodzielnych prób pokazanie polecenia COFNIJ w celu wprowadzenia zmian
do wykonanej pracy:
(jeżeli fragment rysunku, pomalowany wybranym kolorem nie podoba się nam, możemy
kliknąćna polecenie COFNIJ z menu EDYCJA., ale tylko trzy ostatnie operacje. Prościej jest
wybrać  kałamarz  i kliknąć na fragmencie rysunku , który nam nie odpowiada.
Aby zapisać rysunki    utworzymy  folder  MOJE RYSUNKI na dysku C: i zapiszemy
pierwszy plik pod nazwą np. Ćwiczenia.
Klikamy dwukrotnie na ikonie MÓJ KOMPUTER, potem na ikonie dysku C: również
dwukrotnie, otwieramy w ten sposób okno dysku C :, następnie wybieramy z menu PLIK
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polecenie NOWY, a następnie polecenie FOLDER i nadajemy nazwę MOJE RYSUNKI,
naciskamy klawisz enter lub klikamy w pustym obszarze otwartego okna
Następnie zapiszemy PLIK : Ćwiczenia.
Wykonamy polecenie ZAPISZ JAKO z menu PLIK i po wyborze dysku C: i folderu: MOJE
RYSUNKI zapisujemy PLIK: Ćwiczenia.
Do podanej przez nas nazwy pliku program Paint dodaje rozszerzenie BMP. Tak zapamiętuje
typ(format) zapisu rysunku w pliku. Rozszerzenie BMP  informuje nas, że  zawartością pliku
jest mapa bitowa . Mapa bitowa  to obraz  zapisany w postaci zbioru punktów(pikseli),
którym przyporz ądkowane są określone liczby. Liczby te określają barwę danego
punktu oraz miejsce, w którym znajduje się on na ekranie. Piksel to najmniejszy
element obrazu, jaki może być wyświetlony  na ekranie monitora.

2.Wykonanie ćwiczeń  utrwalających rysowanie i malowanie.
    Wykonanie ćwiczeń sprawdzających umiejętności rysowania i malowania.
   - pobranie czystej kartki na nowy rysunek
   - wykonanie ćwiczenia: narysowanie portretu mamy, taty, swojego lub
karykatury(śmiesznej buzi).
   - zapisanie w PLIKU: PORTRET, w folderze MOJE RYSUNKI  dysku C:
   - pobranie czystej kartki
-wykonanie ćwiczenia:  narysowanie domku
-zapisanie w PLIKU : DOMEK, w folderze MOJE RYSUNKI dysku C:

Umieszczanie napisów na rysunkach.

W ramach wolnego czasu dzieci mogą  narysować bukiet kwiatów, owoce, w czterech polach
na kartce różne figury geometryczne.
3. Podsumowanie.
Zadanie ćwiczeń do domu np. wykonać ilustrację do ostatnio przeczytanej książki lub lektury.

Dzieci otrzymają do wklejenia do zeszytów odbite na ksero:
- okno programu Paint  z zaznaczeniem  elementów
- przybornik z opisanymi nazwami  narzędzi i ich funkcjami
- pojęcia w formie regułek: co to jest grafika komputerowa, edytory grafiki, mapa bitowa
i piksel.


