
  
Tworzymy animację 

3D  

 

Rozwój kompetencji technologiczno- informatycznych w zakresie tworzenia animacji 3D.  
   

- Poznanie zasad działania animacji;  
-Rozwijanie umiejętności tworzenia animacji 3D z wykorzystaniem wybranej aplikacji;  
-Rozróżnianie animacji 3D i animacji poklatkowej;  
-Poznawanie funkcji układu kostno -szkieletowego w organizmie człowieka; 
-Rozumienie pojęć „kręgowce”, „bezkręgowce”;  
-Podkreślenie roli ruchu dla zdrowia organizmu.  

 

Aplikacja: ANIMATE ME -iOS, Android 
   

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 

1.Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i 
rozwiązywania problemów. Uczeń: 
2) tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla 
określonego planu działania prowadzące do 
osiągnięcia celu; 
3) rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki 
prowadzące do odkrywania algorytmów.  
2. Osiągnięcia w zakresie programowania i 
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 
komputera iinnych urządzeń cyfrowych. Uczeń:  
1) programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki 
według pomysłów własnych i pomysłów 
opracowanych wspólnie z innymi uczniami, 
pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące 
obiektem na ekranie komputera bądź innego 
urządzenia cyfrowego;  

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 
1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych 
sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje 
szacunek wypowiadającej się osobie; 
2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku 
rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi; 
5) słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie 
w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę. 
2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 
2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych nauczyciela, 
uczniów lub innych osób z otoczenia; 
3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z 
przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kulturalnym; 
7) dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania, wyrażającą 
empatię i szacunek do rozmówcy; 
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