
ILUSTRACJE to jeden z modułów programu szkoleniowego w zakresie
(audio)wizualnej narracji i komunikacji, opracowanego w ramach projektu Com ON
- Uwolnij swój potencjał w zakresie (audio)wizualnej komunikacji.
 
Kurs został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb osób dorosłych uczących
się i zaoferowania im motywującego otoczenia do nauki on-line z zakresu:
cyfrowej narracji, tworzenie wideo, tworzenia obrazów i ilustracji.
 
Więcej informacji na temat projektu Com ON i wszystkich modułów można znaleźć
pod adresem: www.comon-project.eu
Praca ta jest licencjonowana na podstawie licencji międzynarodowej Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.  
 
** Projekt ten został s�nansowany przy wsparciu �nansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja

odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji. 

 

Wprowadzenie

Rysowanie jest naturą ludzką

Ilustracje

http://www.comon-project.eu/


Quiz nr 1

Ilustracje a technologia

Quiz nr 2

Czas opowiedzieć historię

Quiz nr 3

Narzędzia do tworzenia ilustracji i komiksów

Quiz nr 4

Dzielenie się swoimi pomysłami online

Quiz nr 5



Opis treści 

Dział 'Ilustracje' podzielony jest na 5 części. Pierwsza z nich stanowi wprowadzenie do

koncepcji ilustracji i rodzaju ilustracji.

Drugi dział bada związek między komunikacją a technologią i wprowadza niektóre z najczęściej

używanych elementów: memy, infogra�kę, gify i etykiety.

Trzecia część wprowadza założenia do procesu tworzenia fabuły, a w szczególności komiksów.

Poza tym, czwarty dział skupia się na użytecznych narzędziach do tworzenia własnego

komiksu.
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Wreszcie, w piątym dziale skoncentrowano się na procesie dzielenia się swoimi pomysłami

online, dostarczając konkretnych narzędzi specy�cznych dla ilustracji.

Cele Nauczania 
Kiedy ukończysz ten moduł, będziesz w stanie:

Zrozumieć ewolucję ilustracji –

Zrozumieć, skąd wywodzi się ilustracja i jaka jest teraz.

Zrozumieć, jak technologia i ilustracja idą ze sobą w parze –

Jako że środki rysowania i malowania stały się coraz bardziej zaawansowane, podobnie jak
ilustracje. Dowiesz się, jak ten proces się odbył.

Podejście do tworzenia fabuły –

Otrzymasz kilka wskazówek, które będziesz mógł wykorzystać myśląc o tworzeniu własnych
ilustracji.

Projektować własne ilustracje –



Czas trwania tego modułu jest szacowany na 2 godziny.

Obejmuje on nawigację po wszystkich treściach, realizację proponowanych ćwiczeń i quizy dla

każdej sekcji.

Oprócz niezbędnego przewidzianego minimum, możesz spędzić tyle czasu, ile chcesz, badając

każde z narzędzi i możliwości wprowadzone w module.

Pamiętaj: Praktyka pomoże ci poprawić twoje umiejętności i kompetencje w dziedzinie

ilustracji.

Zostaniesz zapoznany z serią darmowo dostępnych narzędzi internetowych, które możesz
wykorzystać do tworzenia własnych ilustracji, a także do dzielenia się nimi!

Podziel się swoimi zdjęciami online –

Poznasz szereg serwisów internetowych, niektóre z nich są przeznaczone do udostępniania
ilustracji. 



Praca ta jest licencjonowana na podstawie licencji międzynarodowej Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Aby zapoznać się z kopią niniejszej licencji, odwiedź stronę 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/




W tym dziale dowiesz się, czym jest

ilustracja jako proces, jak ewoluowała

wraz z rozwojem technologicznym oraz

jak koncepcyjnie wykorzystywać

ilustracje.

 

Zostaniesz również zapoznany z różnymi

typologiami ilustracji, tak abyś mógł doskonalić

swoje umiejętności komunikacji audiowizualnej,

ucząc się identy�kowania i przypisywania celów do

ilustracji.
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Zacznijmy od prostego zadania... Co poniższe ilustracje mają
ze sobą wspólnego i w jaki sposób się od siebie różnią?

Jesteś na dobrej drodze!

Wszystkie te rysunki pochodzą z różnych okresów historii

ludzkości. Jednak, choć wszystkie mają cel reprezentacyjny,

sposób ich wykonania znacznie się różni.



Ale.... Jaki jest związek między rysowaniem a ilustracją, możesz zapytać?

Ilustracją jest fotogra�a, rysunek lub wydruk wybranej części tekstu w celu przedstawienia,

wyjaśnienia lub upiększenia tego, co się mówi.

I tak, ilustratorem  jest ktoś, kto tworzy ilustracje.

Według Hiszpańskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodowych Ilustratorów (FADIP) ilustrator to

ktoś, kto tworzy prace z zakresu kreacji wizualnej, jako sposób reprezentowania koncepcji i

przekazywania idei.
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Kiedy wspierasz swoją historię lub

przekaz za pomocą ilustracji, nie tylko

komunikujesz się w bardziej efektywny

sposób, ale także tworzysz bardziej

trwałe wrażenie na odbiorcach.

Zobaczmy to w praktyce. Tutaj mamy krótki

fragment historii i winietę z komiksu. Pokrótce

pokażemy, jak połączenie tych dwóch elementów

sprawia, że efekt to coś większego niż tylko suma

poszczególnych części składowych.

1 of 2

Czy słyszałeś kiedyś wyrażenie "obraz jest wart więcej niż tysiąc słów"?

Jasne, że tak, jest to dość powszechne.

"Uciekajcie! Uciekajcie

ratować swoje życie!

Olbrzymi latający potwór

spaghetti nadchodzi po nas

wszystkich!".

Tutaj mamy jasny komunikat
alarmowy.



2 of 2

Funkcja ilustracji polega na "generowaniu kreacji wizualnych w celu komunikowania,

wyrażania, interpretowania lub dekorowania tekstu, koncepcji lub procesu, który będzie częścią

wytwarzanego lub kopiowanego produktu. Przykład stanowią dowolne książki, gazety,

wszelkiego rodzaju produkty, materiały dydaktyczne, materiały audiowizualne, takie jak

animacje lub gry wideo, reklama i tak dalej".

Ilustracje, choć mają wartość artystyczną, różnią się od dzieł
sztuki tym, że nie są tak skuteczne w przekazywaniu uczuć,

idei czy autorskiego światopoglądu.

Obraz przerażonego człowieka
daje więcej dramatyzmu

przekazowi, prawda?
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 Kliknij na  #Ilustracje aby zobaczyć kilka przykładów takich zastosowań na twitterze.

https://twitter.com/hashtag/illustration


Rodzaje ilustracji

Ilustracje rozumiemy jako szeroki wachlarz elementów, które nie muszą być zbyt

ścisłe powiązane ze sobą. Naszym celem jest, poprzez te moduły e-learningowe,

pomóc Ci uświadomić sobie, jak ważne są rysunki i obrazy w generowaniu i wspieraniu

przekazu, którym chcesz się podzielić.



Edytowanie ilustracji

Wykorzystywane zarówno w mediach, jak i na stronach internetowych.

Type 1



Animacja lub ilustracja mody

Ilustracje są podstawą do tworzenia animowanych funkcji, do których następnie

dodawane są dialogi. Projektanci mody wykorzystują ilustracje jako koncepcję-sztukę,

z której opracowują wzory do cięcia tkanin.

Type 2



Ilustracja techniczna lub naukowa

Rysunki anatomiczne lub inżynieryjne, które odtwarzają obrazy w realistyczny sposób.

Type 3



Ilustracje w reklamie

Można je znaleźć w opakowaniach, produktach, ulotkach i/lub szyldach.

Type 4



Ilustracja komputerowa

Ilustracje wygenerowane przy użyciu narzędzi cyfrowych.

Type 5



Ilustracja literacka

Ilustracje dziennikarskie, karykatury, a nawet rysunki do książek dla dzieci.

Type 6



ĆW I C ZE NI A

Niebo to granica, jeśli chodzi o ilustrację.

Techniczny horyzont ilustracji stale poszerza się na zewnątrz, od zwykłego rysunku

po kolaż i coraz bardziej skomplikowane techniki malarskie.

Obecnie, wraz z komputerami, programami ilustracyjnymi i możliwościami, jakie

oferują, następuje zmiana tendencji, a generowane komputerowo obrazy stają się coraz

bardziej rozpowszechnione.

Zainteresowany? Możesz dowiedzieć się więcej czytając ten artykuł.

Teraz, gdy wiesz już więcej o tym, czym są ilustracje,

proponujemy kilka ćwiczeń, które możesz wykonać

samodzielnie, aby zastanowić się nad pomysłami i

koncepcjami z tej sekcji.

https://graphicmama.com/blog/types-of-illustration/




ĆWICZENIE 1

Zidenty�kuj 1 obrazek dla każdego z sześciu typów ilustracji przedstawionych w tej części, i

zastanów się, w jaki sposób wzbogacają one tekst, któremu towarzyszą.

Możesz wyszukać w Internecie lub po prostu zajrzeć do drukowanego biuletynu, książki lub

czasopisma.

ĆWICZENIE 2

Wyszukaj w Internecie plakat reklamowy lub obraz, który nie zawiera tekstu (takiego jak

ten). Następnie pomyśl o krótkim oświadczeniu, roszczeniu lub zdaniu, które możesz do

niego dodać. Który z nich jest bardziej przejrzysty?

https://www.buzzfeed.com/copyranter/11-simply-brilliant-ads-that-dont-need-any-copy




Gotowy na quiz?

Powodzenia!
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Pytanie

01/03

Jaki jest cel ilustracji?

Uzupełnienie przekazu

Przekazywanie emocji

Przyciąganie uwagi



Pytanie

02/03

Który z przykładów może być uważany za ilustrację?

'Guernica' Picassa

'Mona Lisa' Leonarda da Vinci

'Zupa Cambell' Warhola



Pytanie

03/03

Gdzie można znaleźć ilustracje?

W rodzinnym albumie fotogra�cznym

W storyboardzie �lmu



W formularzu urzędowym



W tym dziale dowiedzieć się można

jak rozwój technologiczny zmienił

sposób tworzenia ilustracji.

Będzie można również poznać różne typologie

ilustracji tworzonych za pomocą środków cyfrowych,

a nawet nauczyć się, jak tworzyć własne!
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Meme jest obrazem, �lmem, kawałkiem tekstu itp., o charakterze typowo humorystycznym,
który jest kopiowany i szybko rozpowszechniany przez użytkowników Internetu, często z
niewielkimi zmianami.

Rozwój mediów cyfrowych i nowych kanałów komunikacji, takich jak

media społecznościowe, przyczynił się do rozwoju zupełnie nowego

"ilustrowanego" ruchu, który opiera się na różnych elementach.

Mogą to być:

ME MY I N F O G R A F I K A G I F Y N A K L E JK I



Infogra�ka to wizualne przedstawienie informacji lub danych, np. w postaci wykresu lub
schematu. Na przykład poznana w szkole piramida żywienia to doskonały przykład infogra�ki.
Chociaż wykresy rysowane ręcznie były używane w całej historii, stały się one dość
rozpowszechnione od czasu ich wdrożenia w różnych programach komputerowych, takich jak
Microsoft O�ce.

Gif to nieulotny format plików gra�cznych, który obsługuje zarówno obrazy animowane, jak i
statyczne. Zazwyczaj jest on postrzegany jako krótka klatka wideo trwająca tylko kilka sekund,

ME MY I N F O G R A F I K A G I F Y N A K L E JK I

ME MY I N F O G R A F I K A G I F Y N A K L E JK I



która działa w pętli ciągłej.

Naklejki są elementem sieci społecznościowych. Są to zazwyczaj małe ilustracje, które są
bardziej rozbudowane niż emotikony i często łączą tekst i obraz z bardzo żywymi kolorami i
charakterystycznymi postaciami.

ME MY I N F O G R A F I K A G I F Y N A K L E JK I

https://giphy.com/
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MEMY

Jak już określiliśmy wcześniej, memy są fragmentem tekstu, obrazu wideo lub innego

elementu, który jest szeroko rozpowszechniony w Internecie przez samych użytkowników,

często z humorystycznym celem.

Mogą istnieć także inne rodzaje w zależności od

intencji, które za nimi stoją. Istnieją również memy

społeczne, a nawet memy, które mają skłonić do

re�eksji. Są one dość łatwe do stworzenia, naszą

rekomendacją jest wybór ikonicznego obrazu z

Możesz użyć wielu różnych narzędzi

do tworzenia memów, nawet jeśli nie

jesteś zaznajomiony z

oprogramowaniem do edycji zdjęć,

takim jak Memegenerator, Imgur lub

https://imgflip.com/memegenerator
https://imgur.com/


popkultury, a następnie dodanie żartu lub dowcipnej

frazy do obrazu.

9Gag zarówno online, jak i na

urządzeniach mobilnych.
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GIFY

GIFY to seria klatek, które działają jedna po drugiej tworząc efekt animacji, bez dźwięku, który

jest odtwarzany na pętli i trwa od 5 do 10 sekund. Mimo, że mają ponad 30 lat, są wciąż

wszechobecne i niezwykle rozpowszechnione w sieci.

W przypadku, gdy chcesz stworzyć prosty gif, zalecamy ograniczenie do 5 kadrów dla twojej

pętli i uniknięcie wszelkich obcych elementów. Użytkownicy mogą próbować tworzyć własne

programy, ale łatwiej jest używać edytorów internetowych, takich jak FreeGifMaker, Gickr,

MakeaGif  lub Giphy, jeden z najczęściej używanych.

https://9gag.com/
http://freegifmaker.me/
https://gickr.com/
https://makeagif.com/
https://giphy.com/


Jeśli chcesz dodać gify do swoich publikacji w mediach społecznościowych, możesz to zrobić

na Instagramie i Snapchacie! Wystarczy wykonać te kroki:
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Zrób zdjęcie.1

Dotknij przycisku "dodaj naklejkę".2

Przejdź do menu, aż dotrzesz do opcji "Wyszukaj GIF".3

Umieść go na zdjęciu.4



INFOGRAFIKA

Jak zostało pokazane, infogra�ki są ilustracjami, które pozwalają na lepszą prezentację danych.

Są one niezwykle użyteczne i coraz bardziej obecne w świecie biznesu, ponieważ pomagają

prezentować wyniki, mogą być podwójnie użyteczne jako zawartość stron internetowych i

wzmacniać wizerunek marki, czynić zawartość bardziej ludzką i wspomagać proces

zapamiętania przekazu.

Istnieje kilka kroków, które użytkownicy muszą wziąć pod

uwagę przy projektowaniu infogra�ki. Po pierwsze, trzeba

mieć jasną wizję celu i zebrać dane, które zamierza się

wykorzystać. Następnie należy uporządkować dane w wersji

roboczej, a gdy będzie gotowy układ, zacząć dostosowywać je

i dodawać elementy gra�czne.

Należy pamiętać, że infogra�ka

powinna być przejrzysta

unikając nadmiernego

bałaganu.

Istnieje wiele opcji dla

edytorów stron

internetowych, które można

wykorzystać do tworzenia

infogra�k, ale najlepsze z nich

to prawdopodobni Canva i

Piktochart.
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NAKLEJKI

Naklejki pozwalają użytkownikom dodawać do publikacji w mediach społecznościowych

odrobinę koloru i fantazji. Chociaż obecne są od zaledwie kilku lat, to zostały zaadaptowane już

https://www.canva.com/
https://piktochart.com/


na kilku portalach społecznościowych, takich jak WhatsApp. Najczęściej są wykorzystywane na

Facebooku, gdzie obok menu "smiley" znajduje się specjalny przycisk, który umożliwia

użytkownikom przeglądanie i wybieranie spośród szerokiego wyboru naklejek, aby umieścić je

w komentarzach.

Każdy może łatwo przygotować własne naklejki!

Użytkownicy Androida mogą pobrać Sticker Studio, co pozwala  na stworzenie do 10

pakietów z 30 naklejkami w każdym z nich.

Kiedy masz aplikację zainstalowaną w telefonie komórkowym, wystarczy jeśli:

Tworzenie własnych naklejek!



Kiedy są już trzy, można uzyskać do nich dostęp na stronie WhatsApp.

Otworzysz aplikację.1

Wybierzesz obrazek, który chcesz użyć.2

Przytniesz go i zachowasz jako naklejkę.3

PicsArt lub WSTick, dla użytkowników IOs, działają w

podobny sposób, chociaż wymagają 4 zdjęć stworzonych

przed ich użyciem.

Obejrzyj ten �lm, jeśli potrzebujesz dodatkowej

pomocy!

Make Your Own WhatsApp Stickers

https://www.youtube.com/watch?v=hIsldZ6kei0


ĆW I C ZE NI A

Gotowy do samodzielnego wypróbowania niektórych możliwości? Tutaj

masz naszą propozycję.





ĆWICZENIE 1

Wprowadź Img�ip w przeglądarce internetowej i stwórz własnego mema.

Aby to zrobić, musisz wybrać obraz, który najbardziej Ci się podoba z galerii, pomyśleć o czymś

dowcipnym, aby połączyć się z nim, wpisać go i wygenerować obraz.

ĆWICZENIE 2 

Użyj Canva do stworzenia infogramu wyjaśniającego, co robisz w pracy, lub tematu, który

kochasz..

Możesz wybrać jeden z gotowych szablonów lub zaprojektować własny, jeśli czujesz się na

siłach!





Gotowy na quiz?

Powodzenia!
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Pytanie

01/03

Infogra�ka to:

Plakat, który wieszasz na ścianie



Wykres dodawany do dokumentu Word

Rodzaj ilustracji przedstawiającej dane



Pytanie

02/03

Którego z wymienionych sposobów można użyć do wygenerowania GIF-ów?

Gickr

Canva

Windows Paint



Pytanie

03/03

Który z wymienionych poniżej sposobów może być przydatny do sporządzenia

mema?

Rozsyłanie zachęcającego komunikatu



Udostępnianie zdjęć z wakacji

Reklama



W tym dziale poznajemy podstawy

teoretyczne, których można

potrzebować, aby przyjrzeć się

procesowi tworzenia fabuły dla swoich

ilustracji, a w szczególności dla

komiksów.

Poznajemy również zestaw kroków, które zaleca

się wykonać podczas tworzenia fabuły. Jest to nie

tylko przydatne dla ilustracji, ale można te rady

zastosować  w każdym innym kreatywnym

kontekście opowiadania historii!
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Fabuła jest podstawą twórczości

audiowizualnej. Można również

podać termin "narracja" lub "

intryga", a w zasadzie to

wewnętrzna logika, która sprawia,

że sekwencja zdarzeń jest spójna.

Jeśli fabuła jest dobra, to historia

jest solidna i ma sens logiczny.

W erze cyfrowej istnieją nowe sposoby opowiadania

historii otwartych dla szerszej publiczności. Jednym z

kluczowych z nich, jak mogliśmy zaobserwować w

trakcie całego kursu, jest twórczość audiowizualna,

która nie wymaga już szczególnej wiedzy, a zwykli

użytkownicy komputerów mają dostęp do szerokiej

gamy narzędzi do samodzielnego tworzenia mediów

audiowizualnych.

Fabuła - Co to jest?

Efektywny rodzaj ilustracji – Komiksy











Komiksy są ucieleśnieniem koncepcji ilustracji, którą prezentujemy w tym module.





Komiksy mają również dodatkową zaletę składając się z kolejnych winiet, które podążają za

logiczną fabułą.





Jak wiesz, komiksy to połączenie obrazu i tekstu. Prawda! Doskonale pasuje do naszej koncepcji

ilustracji!





Kroki tworzenia fabuły

Stworzenie solidnej fabuły nie jest łatwym zadaniem, ale jesteśmy tu, aby pomóc!

Poniższe kroki uproszczą ten proces:



Krok 1

Wymyśl serię wydarzeń.

Wyobraź sobie sytuację i fakty, które ją tworzą.

Krok 1



Krok 2

Wybierz kolejność wydarzeń.

Uporządkuj wydarzenia tak, aby sytuacja miała swój początek, środek i koniec.

Krok 2



Krok 3

Zrób szkic scenariusza.

Sporządzić projekt skryptu na dokumencie lub kartce papieru, szczegółowo opisując

kolejność zdarzeń i określając, co dzieje się w każdym z nich.

Krok 3



Krok 4

Narysuj wydarzenia przy użyciu naklejek z postaciami.

Krok 4



ĆW I C ZE NI E

Kompletna fabuła

Po wykonaniu wszystkich kroków, stworzysz swoją własną fabułę!

Masz ochotę na stworzenie swojej pierwszej fabuły?



ĆWICZENIE

Teraz, gdy zapoznałeś się z kompleksowym zestawem kroków do tworzenia własnych fabuł,

nadszedł czas na kreatywność!



Zastanów się nad sytuacją i serią wydarzeń i użyj MS Word (lub innego oprogramowania do

przetwarzania tekstu), aby przygotować krótką fabułę komiksu. Nie musi on być nadmiernie

rozbudowany, wystarczą 3 winiety.

Kiedy już masz swój scenariusz, możesz również narysować swój komiks na kartce papieru lub

użyć dowolnego podstawowego narzędzia do rysowania cyfrowego (na przykład MS Paint), aby

uzyskać przybliżoną wizualną reprezentację swojej storyboardu.



Gotowi na quiz?

Powodzenia!
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Quiz nr 3



Pytanie

01/03

Który z poniższych przykładów jest najskuteczniejszym sposobem opowiadania

historii?

List

Komiks

Zdjęcie



Pytanie

02/03

Które z poniższych pojęć odnosi się do "fabuły"?

Narracja

Bajka

Rachunek





Pytanie

03/03

Dlaczego komiksy są szczególnie dobrymi przykładami ilustracji?

Ponieważ łączą one obraz i tekst

Ponieważ są tworzone przez sekwencyjne winiety

Obydwie odpowiedzi są poprawne



W tym dziale zostaniesz wprowadzony do

kilku narzędzi online, które możesz

wykorzystać do projektowania i rysowania

komiksów online lub o�ine, stosując to,

czego już się nauczyłeś do tej pory.

Otrzymasz krótki przegląd narzędzi, instrukcji

ich stosowania, a następnie zostaniesz

zapoznany z kilkoma działaniami, abyś mógł

wykorzystać nowo zdobytą wiedzę! Pobierz

swoje kreatywne moce produkcyjne!
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Narzędzia do tworzenia ilustracji i komiksów



Podstawowe narzędzia do tworzenia gra�ki cyfrowej

Oto niektóre z łatwo dostępnych i przyjaznych dla użytkownika

narzędzi, które zostaną wprowadzone w tym module:

1. MS Paint

2. Powtoon

3. Storyboardthat



Zaczynajmy! 
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MS PAINT
 



Co to jest? –

Paint jest domyślnym programem do edycji obrazów i tworzenia obrazów dostarczanym przez
system Windows.

Do czego jest przydatna? –

Daje to użytkownikom możliwość rysowania, wstawiania kształtów, tekstu i kolorowych
obrazów.
 



Czy jest przyjazny dla użytkownika? –

Koncern Microsoft postanowił zaprzestać rozszerzania programu kilka lat temu, a więc
narzędzia pozostaną takie, jakimi są. Najnowszy rozwój obejmuje funkcje edycji 3D dla systemu
Windows 10 z 2017 roku.
 
Kiedy już wiesz, jak go używać, pozostanie on taki sam na zawsze!
 



Jak to wygląda? –

Chociaż jego funkcje są nieco podstawowe, jest on wystarczająco użyteczny dla zwykłych
użytkowników i może być używany o�ine.



Chociaż jest to możliwe, to jednak

czasochłonne jest tworzenie komiksów przy

użyciu MS Paint.

Biorąc pod uwagę funkcjonalność, jaką posiada,

jest znacznie bardziej przydatna dla innych

rodzajów mniejszych i prostszych ilustracji,

takich jak logotypy.

Nie lekceważ tego! Mając wystarczająco dużo

czasu i praktyki, każdy może stworzyć

profesjonalnie wyglądające logo �rmy za

pomocą programu Paint.

W poniższym �lmie użytkownicy będą mogli

zobaczyć, jak szybko i łatwo wykonać logo

przy użyciu Paint.

Korzystanie z MS Paint
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Powtoon

How to Use Microsoft Paint to Create a Personal Logo

https://www.youtube.com/watch?v=K6P0fME8wxU


Powtoon to wszechstronne narzędzie do edycji internetowej i infogra�cznej, które prezentuje
się naprawdę dobrze.
 
Za pomocą tego narzędzia można tworzyć wszystko, od materiałów edukacyjnych po
prezentacje do pracy, jest ono naprawdę uniwersalne!
 
Stworzenie �lmu w Powtoon może być dość proste lub trudne, w zależności od czasu, który
chcesz na nim spędzić.

C O  T O  JE ST ? JA K  T O  DZ I AŁA ?

https://www.powtoon.com/


Po utworzeniu konta, dostępnych jest wiele szablonów (chociaż dostęp do wielu z nich będzie
wymagało konta abonamentowego), które następnie mogą być edytowane zgodnie z treścią,
którą użytkownik chce wyprodukować, lub można rozpocząć programowanie �lmu od podstaw.
 
Sugerujemy, abyś używał gotowych szablonów, przynajmniej podczas odkrywania narzędzia. Po
prostu kliknij na edycję, przejdź do sekcji wideo na lewym pasku i dodaj swoją zawartość tam,
gdzie ma się ona udać.

C O  T O  JE ST ? JA K  T O  DZ I AŁA ?
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Storyboardthat
 

Niemniej jednak, posiada bardzo pomocną sekcję z samouczkami, do

której użytkownicy mają dostęp w każdej chwili.

Co to jest? –

https://www.powtoon.com/tutorials/?locale=en


Storyboardthat to internetowy edytor storyboardów, który umożliwia użytkownikom
tworzenie komiksów.

Do czego jest przydatna? –

Możliwości są nieograniczone. Możesz dosłownie wykonać dowolny komiks (w ramach
parametrów narzędzi) na własną rękę.



Czy jest przyjazna dla użytkownika? –

Samo narzędzie internetowe Jest to nieco ograniczone w tym sensie, że nie pozwala
użytkownikom na publikowanie i pobieranie więcej niż 3 komiksów tygodniowo z darmowym
kontem, ani na wybieranie układów winiet innych niż 1x3 lub 2x3. Jednak jego funkcje są
całkiem dobre.
 



Jak to wygląda? –

Za pomocą tego narzędzia bardzo łatwo jest tworzyć komiksy. Użytkownicy muszą tylko
poruszać się po powyższych menu, przeciągać i upuszczać tła i znaki (i edytować ich cechy,
pozy i wyrażenia, jeśli tak chcą), a następnie dostarczać bąbelki mowy i dialogi.

Oto poradnik, jak łatwo tworzyć

komiksy za pomocą Storyboard.



ĆW I C ZE NI A

Uważaj, zobaczysz, jak łatwo to

zrobić!  

How to use Storyboard That to Create Simple Comic Strips

Nadszedł czas, aby wcielić swoje pomysły w życie. Wypróbuj te nowe

działania na własną rękę i przećwicz, jak stworzyć swój własny komiks i

logotyp!

https://www.youtube.com/watch?v=np-1qdaf_Aw


ĆWICZENIE 1 

Pamiętasz tę historię, którą zrobiłeś w poprzedniej części? Będziesz z niej teraz korzystać i

przeniesiesz ją na wyższy poziom.

Wiedząc już jak tworzyć komiksy za pomocą Storyboardthat, spróbuj wykorzystać swoją fabułę i

stworzyć komiks. Kiedy skończysz, pobierz i zapisz go.



ĆWICZENIE 2

Teraz, gdy zostałeś wyposażony w szereg narzędzi online i o�ine, z którymi każdy zwykły

użytkownik komputera jest w stanie sobie poradzić, pozwól nam zabrać się do pracy.

Wyobraź sobie, że byłeś właścicielem małej �rmy. Myślisz o przygotowaniu materiałów

reklamowych lub chcesz zrobić skok do internetu i opublikować własną stronę internetową.

Spróbuj użyć MS Paint do stworzenia logo dla Twojej �rmy.



Gotowy na quiz?

Powodzenia!
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Quiz nr 4



Pytanie

01/03

Z tego czego się dowiedziałeś, gdybyś musiał przygotować prezentację wideo na

spotkanie robocze, co byś wykorzystał?

Windows Movie Maker

Power Point

Powtoon



Pytanie

02/03

Jaka jest głowna wada MS Paint?

Jest do użycia of�ine

Narzędzia są dość proste



Nie uzyska nowych funkcji



Pytanie

03/03

Ile komiksów tygodniowo możesz stworzyć z darmowym kontem

Storyboardthat?

1

5

3



W tej części zostaniesz nauczony,

na konkretnych przykładach, jak

dzielić się ilustracjami online,

abyś mógł to zrobić w swoim

codziennym życiu.

Przyjmiemy podejście dwutorowe, najpierw pokazując,

jak możesz dzielić się ilustracjami poprzez media

społecznościowe (koncentrując się na Instagramie i

WhatsApp), a następnie wprowadzając specjalistyczne

platformy do dzielenia się obrazami.
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Dzielenie się swoimi pomysłami online



Jeśli lubisz tworzyć własne ilustracje i rozwijać swoje

umiejętności, będziesz wiedział, jak dzielić się swoim

talentem ze światem!
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W jaki sposób ilustracje są udostępniane online?

Co robić teraz? –

Istnieje wiele sposobów dzielenia się swoimi pomysłami online. Możesz wysyłać memy e-
mailem, publikować w mediach społecznościowych, dodawać gify i naklejki do swoich
wiadomości na czacie, a nawet publikować treści audiowizualne na konkretnych platformach
internetowych. Będziemy omawiać dwa sposoby realizacji tego celu.



Instagram skupia publikujących i obserwujących. Im bardziej nadzorujesz swoją zawartość i
optymalizujesz otaczające ją elementy (lokalizacje, hashtagi itp.), tym skuteczniej
rozprzestrzeniają się Twoje pomysły.

Narzędzia –

Najpierw zaprezentujemy ogólne podejście do mediów społecznościowych ze szczególnym
uwzględnieniem Instagramu i WhatsApp, a następnie zaprezentujemy kilka platform
internetowych, które są przeznaczone specjalnie dla ilustratorów. Jeśli chcesz zostać
profesjonalistą, to jest to, gdzie skończysz!

I N STA G R A M WH AT SA PP



WhasApp jest świetny do dzielenia się swoimi pomysłami między przyjaciółmi i rodziną. Teraz
możesz dołączyć do wiadomości praktycznie każdą formę przekazu, od memów, po naklejki i
�lmy wideo.

I N STA G R A M WH AT SA PP

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak

zamieszczać posty na Instagramie, poniższy �lm wideo



KO NT Y NU A C J A

pokaże Ci wszystkie podstawowe informacje, które

musisz znać. Ponadto, wprowadzi Cię do korzystania z

Instagramu, aby zwiększyć swoją działalność poprzez

media społecznościowe, i jak korzystać z hashtagów!

Instagram Tutorial 2019

https://www.youtube.com/watch?v=3-887KS94lg


Dodawanie obrazów na WhatsApp

Tu pokazujemy, jak wysyłać zdjęcia za pośrednictwem WhatsApp!



Krok 1

Naciśnij przycisk dołączania. To spinacz do papieru w prawym górnym rogu ekranu.

Krok 1



Krok 2

Dotknij opcji Galeria Zdjęć.

Krok 2



Krok 3

Dotknij kategorii, w której znajduje się zdjęcie, które chcesz wysłać.

Krok 3



Krok 4

Wybierz zdjęcie, które chcesz wysłać.

Krok 4



Krok 5

Dodaj podpis, jeśli chcesz.

Krok 5



Krok 6

Naciśnij przycisk Wyślij.

Krok 6
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Łatwe, prawda?

Oto kilka wskazówek, jak skutecznie wykorzystywać Memy

lub Gify na portalach społecznościowych. Jeśli będziesz za

nimi podążał, na pewno będziesz miał dużo polubień! 













Poznaj poczucie humoru odbiorców.





Zadbaj o naturalność i dopasowanie do odbiorców.





Nie nadużywaj żartów. Zachowaj umiar.





Bądź oryginalny, stwórz własną treść.
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Konkretne platformy dla ilustracji

Istnieje wiele platform internetowych, na których twórcy mogą dzielić się swoimi dziełami

audiowizualnymi ze światem. Zjawisko to jest dość powszechne od początku istnienia

Internetu, przecież wielu artystów pracuje nad indywidualnymi projektami i zamówieniami,

dlatego muszą reklamować swoje portfolio, aby otrzymywać nowe zamówienia na prace.

Jeśli chodzi o ilustracje, zaprezentujemy najbardziej rozpowszechnione platformy, na których

można je znaleźć - i dzielić się nimi.

 Ważne jest, abyś pamiętał, że każdy może zobaczyć, co publikujesz online. Staraj się nie

udostępniać niczego kompromitującego.
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Tumblr



Co to jest? –

Tumblr jest prawdopodobnie najbardziej ogólną możliwością - platformą mikroblogową, ale
jest również najbardziej użyteczną dla osób z podstawowymi umiejętnościami w zakresie
ilustracji cyfrowej.

Do czego jest przydatna? –

Choć nie pozwala na dużą personalizację, jest idealnym miejscem dla każdego, aby
przechowywać swoje prace.
 
Aplikacja jest idealna do wyświetlania ilustracji na urządzeniach mobilnych dzięki projektowi
umożliwiającemu przesył danych w streamingu.



Czy jest przyjazna dla użytkownika? –

Ma ona również tę zaletę, że jest niezwykle łatwa w użyciu: Użytkownicy muszą po prostu
założyć konto, zalogować się i rozpocząć przesyłanie swoich ilustracji.
 



Jak to wygląda? –

Ludzie mogą śledzić swoje posty i dzielić się komentarzami na ich temat. Mogą wyszukiwać
ilustracje, które im się podobają i robić to samo.
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DeviantArt



Co to jest? –

DeviantArt to ogromna społeczność online składająca się z ilustratorów, gra�ków i artystów.
Jest aktywna od 2000 roku, dlatego uważana jest za najstarszą tego typu platformę.



Do czego jest przydatna? –

Wielu artystów wykorzystuje ją jako sposób na zaprezentowanie swojej pracy oraz pozyskania
kolejnych zamówień.
 



Czy jest przyjazna dla użytkownika? –

Chociaż każdy może mieć konto i przesyłać, przeglądać i komentować ilustracje, rysunki i �lmy
wideo, które znajdują się na platformie, to zazwyczaj to indywidualni artyści zamieszczają
swoje artystyczne kreacje w DeviantArt.
 



Jak to wygląda? –

Publikowanie ilustracji jest dość proste, wystarczy założyć konto, zalogować się i kliknąć na
przycisk "Wyślij", wyszukać ilustrację i załadować.
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Dribble

Co to jest? –

Dribble to również strona internetowa skierowana do twórców i gra�ków, choć w znacznie
mniejszym zakresie niż DeviantArt.



Do czego jest przydatna? –

Potencjalni pracodawcy mogą zapoznać się z zamieszczonymi tam "ujęciami" (czyli
ilustracjami) i skontaktować się z osobą stojącą za nimi, aby zaoferować im pracę.
 



Czy jest przyjazna dla użytkownika? –

Choć każdy może mieć tam konto, jest ono zorientowane na prezentację twórczości
profesjonalnych artystów, gra�ków.
 



Jak to wygląda? –

Korzystanie z niego jest dość proste, wykonując zasadniczo te same kroki, co w przypadku
dwóch poprzednich.
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Zbyt. Wiele. Opcji.



Tapastic is jest przeznaczony dla autorów do publikowania całych komiksów, ilustracje mogą

być wysyłane do Patreon ispieniężane (jednak jest to królestwo profesjonalnych artystów), a

Pixiv jest niezwykle wąski, ponieważ są to tylko ilustracje anime, które są tam publikowane.

ĆW I C ZE NI A

Istnieją jeszcze bardziej wyspecjalizowane platformy, ale głównie

skierowane do ludzi, którzy chcą zarabiać na swoich ilustracjach.

Nadszedł czas, żebyś spróbował. Zakończ proponowane

działania, aby zakończyć moduł!

https://tapas.io/
https://www.patreon.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pxv.android&hl=en_US


ĆWICZENIE 1

Pamiętasz, że kazano ci zapisać komiks, który stworzyłeś w poprzedniej części? Teraz nadszedł

czas, aby podzielić się swoją dumną kreacją ze światem.

Wejdź do DeviantArt, utwórz konto i załaduj swój komiks. Będzie on dostępny w "chmurze",

gdzie miliony użytkowników na całym świecie będą miały do niego dostęp. Kto wie, być może

właśnie rozjaśniłeś komuś dzień!

https://www.deviantart.com/join/?joinpoint=header


ĆWICZENIE 2

Wykorzystaj dobrze logo stworzone przy użyciu MS Paint. Spróbuj załadować je na Instagram,

a następnie dodaj kilka hashtagów do swojego postu, tak abyś mógł zoptymalizować jego

zasięg.

Przykładowe hashtagi: #Gra�ka_Design, #Illustracja, #Kreatywność



Gotowy do ostatniego quizu?

Powodzenia!
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Quiz nr 5



Pytanie

01/03

Jaki jest cel hashtagów?

Aby ułatwić monitorowanie mediów społecznościowych

Aby poprawić zasięg Twoich postów

Aby zaakcentować słowa



Pytanie

02/03

Wyobraź sobie, że jesteś gra�kiem. Jakiej platformy użyłbyś do opublikowania

swojego portfolio?

Facebook

Tapastic

Dribble



Pytanie

03/03

Która platforma jest najbardziej przyjazna dla użytkownika ?

Tumblr

Pixiv

Patreon


