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III etap edukacji (klasa III) 

 

Cele kształcenia 

Cel ogólny: 

 ukształtowanie umiejętności doboru różnych form przekazu medialnego oraz scalenia 

w jedną prezentację multimedialną. 

Cele szczegółowe: 

 w zakresie wiadomości – uczeń zna: 

 elementy prawa autorskiego w zakresie wykonywania cyfrowych wersji utworów, 

 zasady BHP i regulamin pracowni komputerowej, 

 zasady posługiwania się sprzętem komputerowym, 

 w zakresie umiejętności – uczeń: 

 posługuje się programem Windows Movie Maker, 

 nagrywa dźwięki, w tym własną narrację, 

 łączy przekazy dźwiękowe, graficzne w postaci prezentacji multimedialnej – film, 

 tworzy film z obrazów i utworzonej przez siebie ścieżki dźwiękowej przy pomocy 

programu Windows Movie Maker, 

 wyszukuje odpowiednie informacje z Internetu z zachowaniem praw autorskich, 

 wykorzystuje różne formy zdobywania i utrwalania wiedzy (wizualne, pisemne, 

słuchowe), 

 potrafi zaprezentować swoją pracę, 

 stosuje elementy prawa autorskiego w zakresie wykorzystania wytworów myśli 

człowieka, 

 w zakresie postaw – uczeń: 

 angażuje się w zdobywanie wiedzy i umiejętności, 

 aktywnie bierze udział w lekcji, 

 pomaga koleżankom i kolegom w uczeniu się, 

 przestrzega zasad BHP i regulaminu pracowni komputerowej. 



Formy pracy: indywidualna. 

Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne: komputer z oprogramowaniem oraz Windows Movie Maker, mikrofon, 

słuchawki, rzutnik multimedialny z głośnikami. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Faza wstępna (5 min.) 

 Sprawy organizacyjno-porządkowe. 

 Podanie celu i tematu zajęć.  

2. Faza główna 

 Wprowadzenie do tematu (10 min.) 

- zawarcie kontraktu z uczniami dotyczącego zakresu wykonywanego projektu. 

 Przydzielenie uczniom stanowisk komputerowych (przypomnienie zasad BHP) 

(5 min.) 

 Przydzielenie uczniom zadań i ich omówienie (15 min.) 

- podanie instrukcji I (5 min.) – uczniowie wykonują pracę indywidualnie zgodnie 

z instrukcją, 

- podanie instrukcji II (10 min.) – tworzą film w Windows Movie Maker ze ścieżką 

dźwiękową (samodzielnie nagraną narracją lub utworem muzycznym związanym 

z tematem filmu (kolędy lub pastorałki) i wybraną grafiką. Film powinien trwać 

1 min 30 sek. 

 Praca nad projektem (35 min.) 

- utworzenie w folderze PREZENTACJA podfolderu FILM i zbieranie w nim plików 

projektu i filmu, 

- utworzenie filmu w Windows Movie Maker z obrazów i podłożenie ścieżki 

dźwiękowej. 

3. Faza podsumowująca  

 Podsumowanie (20 min.) 

- Zaprezentowanie i ocena prac – wspólne wybranie najciekawszej pracy (20 min.) 

- Nagrodzenie najciekawszej pracy/najciekawszych prac: 

 ocena zgodna z przyjętym systemem oceniania, 

 prezentacja filmu na forum szkoły. 

 



Załącznik nr 1 

 

Zawarcie kontraktu: 

1. Projekt wykonuj indywidualnie przy użyciu zainstalowanego w pracowni 

oprogramowania komputerowego oraz zgodnie z regulaminem pracowni. 

2. W ramach projektu wykonaj film (1 min 30 sek.) wykorzystując utworzony przez 

siebie zapis dźwiękowy z narracją i wybraną grafiką obrazy (zdjęcia/obrazy 

bożonarodzeniowe). 

3. Pamiętaj, że prace będą ocenione zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 

 

Projekty będą prezentowane, omawiane i oceniane wspólnie na zajęciach. 

 



Załącznik nr 2 

 

Instrukcja 1 

 

W swoim folderze w GRAFIKA utwórz folder ŚWIĘTA, do niego skopiuj 10 obrazów 

związanych ze świętami.  

Wyszukaj pliki mp3 z kolędami, które zamieścisz jako podkład muzyczny, ściągnij do folderu 

MOJA MUZYKA. (Pamiętaj o prawie autorskim). 

 



Załącznik nr 3 

 

Instrukcja 2 

 

Windows Movie Maker – program do tworzenia prezentacji z grafiki z wykorzystaniem 

prostej animacji i efektów (film) 

Utwórz w folderze PREZENTACJA podfolder FILM i zapisz w nim pliki projektu i filmu 

jako „święta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uruchom program: START WSZYSTKIE PROGRAMY WINDOWS MOVIE 

MAKER 

I. Z lewego panelu wybierz „ZADANIA DOTYCZĄCE FILMU”: 

1. „Przechwyć obraz wideo”  

a) Importuj obraz wideo z folderu GRAFIKA/ŚWIĘTA 

b) Importuj audio lub muzykę z folderu MOJA MUZYKA 

Seria ujęć 

Oś czasu 



2. „Pokaż kolekcję” 

a) w środkowym panelu KOLEKCJA:KOLEKCJE znajdują się wszystkie 

zaimportowane elementy (grafika. audio) potrzebne do edycji filmu 

b) w panelu „Seria ujęć” wstaw wybrane obrazy  

3.  „Przejrzyj efekty wideo” 

a) wybierz efekt wideo z środkowego panelu i przeciągnij w dolny lewy róg obrazka 

b) czynność powtórz na każdym ujęciu (obrazku) 

4. „Przejrzyj przejścia wideo 

a) wybierz przejście wideo z środkowego panelu i przeciągnij w „okno” między 

ujęciami (obrazkami) 

b) czynność powtórz dla następnych ujęć 

II. Z dolnego panelu wybierz „OŚ CZASU”: 

- dostosuj/ustaw czas przejść – film ma trwać 1 min 30 sek. 

- wstaw plik audio/dźwiękowy (możesz nagrać własną narrację używając 

rejestratora dźwięku) 

- możesz dodać z lewego panelu „Zadania...” tytuł filmu, opisy dla ujęć i napisy 

końcowe 

- wykorzystaj podgląd przed zapisem pliku filmowego – sprawdź, czy praca spełnia 

wymagania. 

III. Zapisz projekt jako „święta” w folderze FILM (umożliwi dalszą edycje/wprowadzenie 

zmian) 

IV. Zapisz plik filmowy jako „święta” w folderze FILM 

 

 
 


