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Wspólny film 

 

Pierwsze krok to wybór tematu filmu. Jeżeli projekt dotyczy np. przyrody to dla ułatwienia 

możemy podać konkretny obszar, np. segregacja śmieci, ochrona najbliższego otoczenia, czy 

zmniejszenie zużycia plastiku. Pomysły zbieramy w jednym miejscu. Możemy do tego 

wykorzystać przestrzeń TwinSpace, tworząc podstronę: PROPOZYCJE TEMATÓW FILMU.  

 

Innym rozwiązaniem jest przygotowanie tabeli, np. w dokumentach Google, gdzie wpisujemy 

wszystkich partnerów. To rozwiązanie pokazuje nam w przejrzysty sposób przebieg prac i 

terminowość wykonywania zadania przez poszczególne zespoły.  

PARTNER  PROPOZYCJE TEMATÓW FILMU 

Jan Kowalski  

Szkoła nr 1 

 

John Smith  

Szkoła nr 2 

 

….  
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Wybór tematu filmu jest kaskadowy, czyli na początek nauczyciel wspólnie z uczniami zbiera 

ich opinie - może to być podobna tabela lub inne narzędzie, które bezpośrednio umożliwia 

głosowanie. Np. tablica Nearpod.  

 

Osoby chcące poznać bliżej Nearpod odsyłam do kanału Marty Florkiewicz-Borkowskiej, 

gdzie znajduje się wiele tutoriali dotyczących tego narzędzia: Można również skorzystać z 

tygodniowego kursu Tydzień z Nearpod.  

Po zebraniu pomysłów od wszystkich partnerów w drodze głosowania powinniśmy 

wybrać jeden temat. 

Możemy o tym porozmawiać w gronie partnerów z wykorzystaniem TwinSpace lub po prostu 

zorganizować głosowanie wśród wszystkich uczestników z wykorzystaniem Nearpod lub 

formularzy Google. 

W taki sam sposób możecie wybrać tytuł filmu. Jeżeli nie chcecie głosować, możecie wybrać 

go losowo. Narzędzie do losowego wyboru tematu: koło wyboru. Wpisujemy tematy (klikając 

plus możemy dodać kolejne). Po wpisaniu wszystkich klikamy zakręć. 

 

https://nearpod.com/
https://www.youtube.com/channel/UCaqE7raabEtgVzVuvHNdBMQ
https://etwinning.pl/tydzien-z-nearpod/
https://pickerwheel.com/
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Kolejny krok to praca nad scenariuszem. Film to jedna całość, nie można oddzielnie 

napisać środka, początku i końca. To działanie musi być spójne i zaplanowane w ściśle 

określonych ramach czasowych.  

Warto wykorzystać do tego narzędzia Google. Tworzymy folder, który udostępnimy 

wszystkim uczestnikom. W folderze umieszczamy wszystkie wspólne pliki potrzebne do 

realizacji projektu.  

Przechodzimy do Google Drive i tworzymy folder, następnie go udostępniamy.  

 

Klikamy prawym przyciskiem myszy na utworzony folder: 

 

Wybieramy udostępnij: 
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Aby partnerzy w projekcie mieli możliwość edycji wszystkich dokumentów, musimy zmienić 

opcję z przeglądających na edytor: 

 

Kopiujemy link i udostępniamy na TwinSpace. Następnie tworzymy dokumenty w folderze: 

 

W pierwszym dokumencie wpisujemy dzieci z naszych szkół, które będą pisały scenariusz 

(przykładowy dokument). Wpisując swoje szkoły wykorzystujemy różne kolory tekstu.   

 

https://docs.google.com/document/d/1X6hs2KYGnRFuL0UHnvAnrfucRyvcpurK9xZ8N_MQgfw/edit
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Warto tak dobrać członków zespołu, aby byli z różnych szkół. Każdy zespół powinien 

mieć także opiekuna. Przykładowy podział na zespoły - zespoły z różnych szkół.  

Podziału możecie dokonać także losowo wykorzystując koło wyboru zespołu (w aplikacji 

wpisujemy imiona lub nazwy szkół). 

 

W drugim kroku wybieramy ilość grup. 

 

Klikamy początek i otrzymujemy podział 

 

https://docs.google.com/document/d/1D6Iy7J8m6wepzgRpgtkPbLDSHx8ZBj19A-usA4GXjWc/edit?usp=sharing
https://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/
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Strona jest w języku angielskim, jednak osoby korzystające z przeglądarki Google Chrome 

mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolny obszar strony i przetłumaczyć 

wyświetlany tekst (wybieramy “Przetłumacz na język polski.”). Inny, polskojęzyczny 

generator, znajdziecie na https://wylosowane.pl/ 

Sam scenariusz możemy napisać w prezentacji, w której wyraźnie zaznaczamy 

przygotowany wcześniej podział ról. (prezentacja) 

Czas na nakręcenie filmu.  

Na podstawie scenariusza przygotowujemy film. Na początek wybieramy narzędzie, które 

wykorzystamy w naszej dalszej pracy. Oczywiście wybór odpowiedniego narzędzia też 

powinien być wspólny. Oto kilka propozycji: 

Dla młodszych dzieci możemy wybrać ScratchJR (aplikacja na tablet lub program na 

komputer). Każdy zespół, na podstawie scenariusza, przygotowuje scenę i przesyła do 

kolejnego partnera. Tu należy wspomnieć, że musi być to zaplanowane działanie podobnie 

jak pisanie scenariusza (najlepiej w formie tabeli z określonymi opiekunami/uczniami 

wykonującymi zadanie i terminem).  

Jeżeli zdecydujemy się na film poklatkowy do jego przygotowania można wykorzystać: 

● I Can Animate to aplikacja na telefon lub tablet do tworzenia animacji umożliwiająca 

szybkie i łatwe tworzenie wspaniałych i ekscytujących filmów. Jedną ze specjalności 

tej aplikacji jest edycja w zwolnionym tempie. Dzięki osi czasu ramek, które można 

łatwo przewijać, możemy wykonać precyzyjne cięcia i edycję materiału. 

 

 

https://wylosowane.pl/
https://docs.google.com/presentation/d/1vkiZ3UryIRCRa5DH8pczw__drjDtP_UP_Ehkz42yntY/edit#slide=id.gec2a776900_0_0
https://www.scratchjr.org/
https://jfo8000.github.io/ScratchJr-Desktop/
https://jfo8000.github.io/ScratchJr-Desktop/
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● Animotica Video Editor to łatwy w użyciu edytor wideo, program do tworzenia filmów i 

pokazów slajdów dla systemu Windows 10. Aplikacja zawiera wszystkie tradycyjne 

narzędzia, takie jak przycinanie, dzielenie, łączenie wideo i zdjęć, dodawanie muzyki, 

lektora, skalowanie, obracanie, dostosowywanie kolorów. Animotica jest bezpłatna, ale 

ma pewne ograniczenia dotyczące treści wideo i prezentacji. Jest wolna od reklam w 

aplikacji, odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych i dostępna w kilku różnych 

językach. 

● Stop Motion Studio to wyjątkowa aplikacja, która pozwala użytkownikom tworzyć 

własną animację za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Prosty interfejs i 

narzędzia tej aplikacji sprawiają, że jest ona idealna dla dzieci. Tutorial przygotowany 

przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

● FlipaClip to aplikacja na tablet lub telefon dla tych co lubią rysować. Umożliwia 

rysowanie klatka po klatce, a następnie tworzenie filmów. 

Zaczynamy od tworzenia zespołów, w taki sam sposób jak w przypadku scenariusza. 

Uczniowie zaangażowanie w przygotowanie scenariusza mogą kontynuować prace nad 

filmem, możemy też zaprosić do współpracy nową grupę uczniów. 

Ja wybrałam FlipaClip. Nowy film tworzymy poprzez wybranie plusa na stronie startowej. 

 

Podajemy nazwę nowego projektu, a następnie wybieramy tło. Tu mamy kilka opcji: gotowe 

propozycje, narysowanie własnego, wykorzystanie zdjęcia z własnej biblioteki lub zrobienie 

nowego.  

https://www.youtube.com/watch?v=-Qb9TnIUIUY
https://www.youtube.com/watch?v=-Qb9TnIUIUY
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Po wybraniu tła zaczynamy rysować. Po lewej stronie wybieramy narzędzie (ołówek, mazak, 

pędzel lub cienkopis) i kolor. 
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Tworzymy nasz pierwszy rysunek - kadr filmu. 

 

Przez plusa dodajemy kolejny obraz, na dole pojawia się kadr nr 2. Mamy go w formie kalki z 

rysunkiem nr 1.  

 

Teraz dorysowujemy kolejne elementy 
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Gdy mamy już wszystkie sceny, klikamy w górny prawy róg i wybieramy “make movie”. 

 

Film podpisujemy imieniem autora, w naszym przypadku Bersu Ka i umieszczamy w tabeli. 

Teraz kolejna osoba, na podstawie otrzymanego filmu, może kontynuować opowieść.  

Po przygotowaniu filmów przez wszystkich partnerów składamy je w całość. Do tego 

możemy wykorzystać bezpłatne narzędzie online Apowersoft.  

 

Klikając „plus” dodajemy filmy. 

https://www.apowersoft.pl/merge-video-online
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Następnie, rozpocznij scalenie.  

 

Po kliknięciu Pobierz film automatycznie zapisuje się na dysku komputera. 

Przykład: SCALONY FILM  

 

https://drive.google.com/file/d/1x3VjhEDgvSWh6n3GWWBTR6F7iv8KIlZm/view?usp=sharing
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Na podsumowanie aktywności organizujemy w szkołach wspólne oglądanie filmu i 

przeprowadzamy ewaluację działań ( ankieta dla uczniów i nauczycieli, chmura wyrazowa 

czy zebranie opinii z wykorzystaniem Google Jamboard). 

Pamiętajmy o udokumentowaniu swojego wkładu w projekt, gromadźmy materiały - zdjęcia, 

linki do filmów i pliki - we własnych folderach. Natomiast końcowe produkty partnerów 

umieszczamy na stronie (TwinSpace) np. WSPÓLNE REZULTATY.  

 

 

 

 

 

 

 

 


