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Animacja poklatkowa 
 

na podstawie fragmentu książki Jak się koty urodziły Joanny Papuzińskiej 

Zadania ucznia: 

Zaangażowany odbiór tekstu literackiego. 

Włączanie się do moderowanej przez nauczyciela dyskusji, podsuwanie swoich 

własnych pomysłów i punktu widzenia. 

Aktywne uczestnictwo w wyborze narzędzia cyfrowego do interpretacji tekstu - 

ujawnienie swoich preferencji, zdolności i kompetencji. 

Posługiwanie się wybranym narzędziem lub dotarcie do materiałów umożliwiają-

cych jego użycie. 

Stworzenie konkretnej cyfrowej interpretacji danego tekstu. 

 

Zadania nauczyciela: 

Prezentacja tekstu literackiego. 

Praca z uczniem służąca wydobyciu z tekstu kluczowych momentów narracyj-

nych, na których da się oprzeć cyfrową narrację. 

Praca mająca na calu wspólny z uczniami wybór narzędzia (lub - w przypadku 

pracy w grupach - narzędzi). 

Facylitacja. 

 

Potrzebne będą: 

Wybrany tekst lub fragment tekstu (lista książek na podstawie których mają być 

realizowane warsztaty znajduje się w załączeniu) 

Aparat cyfrowy (jeden lub kilka) 

Komputer z opcją nagrywania dźwięku lub dyktafon 

Program Windows Movie Maker (lub podobny) 

Program Audacity (lub podobny) 

 

Jak to zrobić? – krok po kroku 

 

1. Witamy się z grupą i mówimy o tym, że dziś pobawimy się w twórców filmo-

wych i stworzymy naszą własną animację - a nawet dwie (w przypadku grup 

ok. 20-osobowych). Opowiadamy o książce, z której fragmentami będziemy 

pracować - “Jak się koty urzodziły” J. Papuzińskiej, to nie tylko różne historie  

z życia małych kociaków, ale też z jej życia na wsi, w domku letniskowym pod 

Warszawą. Warto przeczytać! 

 

2. Dzielimy klasę na dwie grupy, a następnie każdej z nich dajemy fragment  

z książki (do wyboru). Oraz pytania pomocnicze (mogą być one również wy-

świetlone na tablicy podczas pracy). 
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3. Zanim dzieci zaczną pracę z tekstem wyjaśniamy na czym będzie polegało ca-

łe zadanie. Prezentujemy jedną z istniejących animacji  (np. Ze strony http://

e.org.pl/poklatkowa/) 

 

Mówimy, ża nasza bedzie podobna, ale nie nie muszą się na niej znaleźć wszystkie 

zdarzenia z tekstu. Mówimy o tym, że mogą pomyślećo tym tak, jakby pisali stresz-

czenie. W tym celu muszą sobie odpowiedzieć na pytania 

bohaterowie (ilu? jak wyglądają?) 

przestrzeń (rekwizyty, miejsca) 

co się będzie po kolei działo - plan wydarzeń 

czy będą nagrywać dźwięk, czy robić napisy? 

 

4. Praca w grupach. Przygotowanie planów animacji oraz elementów plastycz-

nych: planszy (plansz) i bohaterów.Animowanie i fotografowanie – po każdym 

delikatnym przesunięciu elementów na planszy, powinno się zrobić zdjęcie (od 

tego ile będzie zdjęć zależy płynność animacji). Jeśli animacja jest długa i zło-

żona, a my dysponujemy kilkoma aparatami, można zrobić kilka plansz i foto-

grafować je niezależnie od siebie. UWAGA – aparat powinien być umieszczony 

na statywie, żeby nie robić zdjęć ciągle z różnych ujęć. 

 

5. Zgranie zdjęć na dysk komputera i zmontowanie z nich filmiku za pomocą pro-

gramu Windows Movie Maker (lub podobnego). Każda grupa ma do dyspozycji 

jeden laptop i zgrywa zdjęcia do uprzednio przygotowanego folderu. Montażu 

dokonuje prowadzący, słuchając uwag dzieci. 

 

6. Ewentualne dogranie narracji (na przykład za pomocą programu Audacity, jeśli 

w animacji nie pojawiały się żadne napisy) i zmontowanie jej z filmem (również 

w Windows Movie Maker). Montażu dokonuje prowadzący, słuchając uwag 

dzieci. 

 

7. Po zakończeniu pracy - jeśli czas na to pozwoli - prezentacja animacji. Prowa-

dzący zgrywa animacje na płytę CD i wręcza opiekunowi grupy. Umieszcza fil-

miki również w chmurze i udostępnia je opiekunowi grupy. 
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Animacja poklatkowa 
 

na podstawie fragmentu książki Król i mgła Marii Ewy Letki  

Zadania ucznia: 

Zaangażowany odbiór tekstu literackiego. 

Włączanie się do moderowanej przez nauczyciela dyskusji, podsuwanie swoich 

własnych pomysłów i punktu widzenia. 

Aktywne uczestnictwo w wyborze narzędzia cyfrowego do interpretacji tekstu - 

ujawnienie swoich preferencji, zdolności i kompetencji. 

Posługiwanie się wybranym narzędziem lub dotarcie do materiałów umożliwiają-

cych jego użycie. 

Stworzenie konkretnej cyfrowej interpretacji danego tekstu. 

 

Zadania nauczyciela: 

Prezentacja tekstu literackiego. 

Praca z uczniem służąca wydobyciu z tekstu kluczowych momentów narracyj-

nych, na których da się oprzeć cyfrową narrację. 

Praca mająca na calu wspólny z uczniami wybór narzędzia (lub - w przypadku 

pracy w grupach - narzędzi). 

Facylitacja. 

 

Potrzebne będą: 

Wybrany tekst lub fragment tekstu (lista książek na podstawie których mają być 

realizowane warsztaty znajduje się w załączeniu) 

Aparat cyfrowy (jeden lub kilka) 

Komputer z opcją nagrywania dźwięku lub dyktafon 

Program Windows Movie Maker (lub podobny) 

Program Audacity (lub podobny) 

 

Jak to zrobić? – krok po kroku 

 

1. Witamy się z grupą i mówimy o tym, że dziś pobawimy się w twórców filmo-

wych i stworzymy naszą własną animację - a nawet dwie (w przypadku grup 

ok. 20-osobowych). Opowiadamy o książce, z której fragmentami będziemy 

pracować - “Król i mgła” Marii Ewy Letki. Opowiadamy, że to historia o trochę 

dziwnym królu, a my poznamy część jego przygód. 

 

2. Dzielimy klasę na dwie grupy, a następnie każdej z nich dajemy fragment  

z książki (do wyboru). Oraz pytania pomocnicze (mogą być one również wy-

świetlone na tablicy podczas pracy). 
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3. Zanim dzieci zaczną pracę z tekstem wyjaśniamy na czym będzie polegało ca-

łe zadanie. Prezentujemy jedną z istniejących animacji  ((np. Ze strony http://

e.org.pl/poklatkowa/) 

 

Mówimy, ża nasza będzie podobna, ale nie nie muszą się na niej znaleźć wszystkie 

zdarzenia z tekstu. Mówimy o tym, że mogą pomyśleć o tym tak, jakby pisali stresz-

czenie. W tym celu muszą sobie odpowiedzieć na pytania” 

bohaterowie (ilu? jak wyglądają?) 

przestrzeń (rekwizyty, miejsca) 

co się będzie po kolei działo - plan wydarzeń 

czy będą nagrywać dźwięk, czy robić napisy? 

 

UWAGA - w przypadku tej książki może to być dosłowne odtworzenie kawałka hi-

storii (zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z młodszą klasą). 

Praca w grupach. Przygotowanie planów animacji oraz elementów plastycznych: 

planszy (plansz) i bohaterów. 

 

4. Animowanie i fotografowanie – po każdym delikatnym przesunięciu elementów 

na planszy, powinno się zrobić zdjęcie (od tego ile będzie zdjęć zależy płyn-

ność animacji). Jeśli animacja jest długa i złożona, a my dysponujemy kilkoma 

aparatami, można zrobić kilka plansz i fotografować je niezależnie od siebie. 

UWAGA – aparat powinien być umieszczony na statywie, żeby nie robić zdjęć 

ciągle z różnych ujęć. 

 

5. Zgranie zdjęć na dysk komputera i zmontowanie z nich filmiku za pomocą pro-

gramu Windows Movie Maker (lub podobnego). Każda grupa ma do dyspozy-

cji jeden laptop i zgrywa zdjęcia do uprzednio przygotowanego folderu. Mon-

tażu dokonuje prowadzący, słuchając uwag dzieci. 

 

6. Ewentualne dogranie narracji (na przykład za pomocą programu Audacity, je-

śli w animacji nie pojawiały się żadne napisy) i zmontowanie jej z filmem 

(również w Windows Movie Maker). Montażu dokonuje prowadzący, słuchając 

uwag dzieci. 

 

7. Po zakończeniu pracy - jeśli czas na to pozwoli - prezentacja animacji. Prowa-

dzący zgrywa animacje na płytę CD i wręcza opiekunowi grupy. Umieszcza fil-

miki również w chmurze i udostępnia je opiekunowi grupy. 
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       E-book 
 

na podstawie tekstu z książki Kwadrans Emilii Kiereś  

Zadania ucznia: 

Zaangażowany odbiór tekstu literackiego. 

Włączanie się do moderowanej przez nauczyciela dyskusji, podsuwanie swoich 

własnych pomysłów i punktu widzenia. 

Aktywne uczestnictwo w wyborze narzędzia cyfrowego do interpretacji tekstu - 

ujawnienie swoich preferencji, zdolności i kompetencji. 

Posługiwanie się wybranym narzędziem lub dotarcie do materiałów umożliwiają-

cych jego użycie. 

Stworzenie konkretnej cyfrowej interpretacji danego tekstu. 

 

Zadania nauczyciela: 

Prezentacja tekstu literackiego. 

Praca z uczniem służąca wydobyciu z tekstu kluczowych momentów narracyj-

nych, na których da się oprzeć cyfrową narrację. 

Praca mająca na calu wspólny z uczniami wybór narzędzia (lub - w przypadku 

pracy w grupach - narzędzi). 

Facylitacja. 

 

Potrzebne będą: 

Wybrany tekst lub fragment tekstu (lista książek na podstawie których mają być 

realizowane warsztaty znajduje się w załączeniu) 

Komputer z dostępem do Internetu 

Aplikacja Storybird lub Issu, Pixlr, Canva (w zależności od obranej ścieżki zajęć, 

wszystkie dostępne z poziomu przeglądarki) 

Skaner (w przypadku tworzenia materiałów analogowo) 

 

Jak to zrobić? – krok po kroku - wariant z pracą na portalu STORYBIRD 

 

1. Praca z tekstem: 

 

- Mówimy o tym, że nasze spotkanie nie będzie taką zwykłą lekcją, ale być może 

czegoś przy okazji się nauczymy, a na pewno będziemy rozwijać naszą wyobraź-

nię; 

 

Slajd 1 z załączonej prezentacji. Zadajemy pytania i zbieramy odpowiedzi: 

Co to jest kwadrans? (to 15 minut, 900 sekund) Czy to dużo czy mało? (kiedy 

kwadrans to dużo, a kiedy mało? np. podczas lekcji - dużo, w czasie zabawy - 

mało - zbieramy przykłady). Możemy opowiedzieć na przykład o tym, że nawet 

sekunda, to może być mało (w normalnym życiu), albo bardzo dużo - np. wyści-
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gi sprinterskie, wypadki samochodowe). 

 

Slajd 2 - opowiadamy o książce “Kwadrans” E. Kiereś - mówimy, że to książka, 

która pokazuje jakim dziwnym tworem jest czas i jak bardzo różnie każdy z nas go 

postrzega. To też trochę książka o podróżach w czasie. O dwóch chłopcach, 

którzy żyją w tej samej kamienicy ale w innych wiekach, a mimo to ich losy bar-

dzo od siebie zależą. Zachęcamy do czytania, tak, żeby nie zdradzić wszystkie-

go…. 

 

Slad 3 - zapowiadamy przeczytanie fragmentu książki, na podstawie którego 

dzieci mają się zastanowić nad tym, co to jest czas? jak może wyglądać? za po-

mocą czego go przedstawiamy? co czas robi? do czego można go porównać. 

 

Lektura fragmentu (zdjęcie nr1) 

 

Burza mózgów wokół słowa “czas” - najlepiej na flipcharcie, tak żeby potem 

podczas pracy grupa mogła na to zerkać (mogą pojawić się słowa takie jak ze-

gar, oś, dzień, miesiąc rok etc., wehikuł czasu, starzenie się, narodziny, ślimak, ge-

pard, zając, biegnie, płynie, nadchodzi i wiele wiele innych). 

 

2. Slajd4  Zaproszenie do stworzenia własnego ebooka na stronie storybird.com 

Logowanie - krótkie przedstawienie interfejsu - praca samodzielna z ewentualną 

pomocą techniczną prowadzącego. 

 

3. Po zakończeniu - zapisanie, opublikowanie i udostępnienie prac (dzieci wysy-

łają je na swoje maile, prowadzący po zajęciach wkleja linki do jednego do-

kumentu, który udostępnia nauczycielowi) 
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       E-book 
 

na podstawie tekstu z książki Noskawery Pawła Beręsewicza  

Zadania ucznia: 

Zaangażowany odbiór tekstu literackiego. 

Włączanie się do moderowanej przez nauczyciela dyskusji, podsuwanie swoich 

własnych pomysłów i punktu widzenia. 

Aktywne uczestnictwo w wyborze narzędzia cyfrowego do interpretacji tekstu - 

ujawnienie swoich preferencji, zdolności i kompetencji. 

Posługiwanie się wybranym narzędziem lub dotarcie do materiałów umożliwiają-

cych jego użycie. 

Stworzenie konkretnej cyfrowej interpretacji danego tekstu. 

 

Zadania nauczyciela: 

Prezentacja tekstu literackiego. 

Praca z uczniem służąca wydobyciu z tekstu kluczowych momentów narracyj-

nych, na których da się oprzeć cyfrową narrację. 

Praca mająca na calu wspólny z uczniami wybór narzędzia (lub - w przypadku 

pracy w grupach - narzędzi). 

Facylitacja. 

 

Potrzebne będą: 

Wybrany tekst lub fragment tekstu (lista książek na podstawie których mają być 

realizowane warsztaty znajduje się w załączeniu) 

Komputer z dostępem do Internetu 

Aplikacja Storybird lub Issu, Pixlr, Canva (w zależności od obranej ścieżki zajęć, 

wszystkie dostępne z poziomu przeglądarki) 

Skaner (w przypadku tworzenia materiałów analogowo) 

 

Jak to zrobić? – krok po kroku - wariant z pracą na portalu STORYBIRD 

 

1. Praca z tekstem: 

 

Mówimy o tym, że nasze spotkanie nie będzie taką zwykłą lekcją, ale być 

może czegoś przy okazji się nauczymy, a na pewno będziemy rozwijać naszą 

wyobraźnię; 

 

Slajd 1 z załączonej prezentacji. Zadajemy pytania i zbieramy odpowiedzi: 

Jak myślicie - to jest noskawer? (Tu szybka burza mózgów - możemy podpo-

wiedzieć pytaniem o to, jaki inny wyraz zawiera się w tym - nos). 
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Opowiadmy krótko i bardzo ogólnie o książce i wyjaśniamy, że noskawery to 

rodzaj “ubrania na nos”, które pewnego razu stało się bardzo bardzo popu-

larne na całym świecie. 

 

Slajd 2 - Zachęcamy do posłuchania fragmentu książki i zastanowienia się 

nad kilkoma wyświetlonymi pytaniami - Po co Zuzi noskawery? Czy napraw-

dę są do czegoś potrzebne? 

 

Przeczytany fragment może być wstępem do rozmowy o tym, że Zuzia 

chciała noskawer, ponieważ czuła się nielubiana i w ten sposób chciała po-

prawić sobie humor i przekonać do siebie koleżanki. Pytamy o to, co w na-

szym rzeczywistym świecie może być takim “noskawerem”? (np. jakiś elekro-

niczny gadżet, markowe ubranie, lepszy plecak etc.) 

 

Slad 3 - Zastanawiamy się, czy naprawdę jeśli ktoś ma te wszystkie rzeczy, to 

znaczy, że będzie dobrym kolegą? 

 

Burza mózgów wokół pytania “Za co lubimy innych?” - najlepiej na flipchar-

cie, tak żeby potem podczas pracy grupa mogła na to zerkać (mogą poja-

wić się odpowiedzi: bo ktoś też  mnie lubi, bo lubi się bawić, bo jest miły, bo 

pomaga, bo ma dla mnie czas etc.) 

 

2. Slajd4 Zaproszenie do stworzenia własnego ebooka na temat “Za co limy in-

nych?” lub “Mój przyjaciel” na stronie storybird.com. Logowanie - krótkie 

przedstawienie interfejsu - praca samodzielna z ewentualną pomocą tech-

niczną prowadzącego. 

 

3. Po zakończeniu - zapisanie, opublikowanie i udostępnienie prac (dzieci wy-

syłają je na swoje maile, prowadzący po zajęciach wkleja linki do jednego 

dokumentu, który udostępnia nauczycielowi). 
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       Mashup 
 

na podstawie fragmentu książki Klub latających ciotek Rafała Witka  

Zadania ucznia: 

Zaangażowany odbiór tekstu literackiego. 

Włączanie się do moderowanej przez nauczyciela dyskusji, podsuwanie swoich 

własnych pomysłów i punktu widzenia. 

Aktywne uczestnictwo w wyborze narzędzia cyfrowego do interpretacji tekstu - 

ujawnienie swoich preferencji, zdolności i kompetencji. 

Posługiwanie się wybranym narzędziem lub dotarcie do materiałów umożliwiają-

cych jego użycie. 

Stworzenie konkretnej cyfrowej interpretacji danego tekstu. 

 

Zadania nauczyciela: 

Prezentacja tekstu literackiego. 

Praca z uczniem służąca wydobyciu z tekstu kluczowych momentów narracyj-

nych, na których da się oprzeć cyfrową narrację. 

Praca mająca na calu wspólny z uczniami wybór narzędzia (lub - w przypadku 

pracy w grupach - narzędzi). 

Facylitacja. 

 

Potrzebne będą: 

Wybrany tekst lub fragment tekstu (lista książek na podstawie których mają być 

realizowane warsztaty znajduje się w załączeniu) 

Komputer z dostępem do Internetu 

Apliakcja Padlet lub podobna (dostępna z poziomu przeglądarki) 

Opcjonalnie: aparat cyfrowy, również z możliwością nagrywania filmów 

 

Jak to zrobić? – krok po kroku 

 

1. Przywitanie z grupą, zapowiedź, że dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć te-

matu, z którym na pewno często się stykają, czyli nudy. Pwrowadzący może 

dodać, że ma nadzieję, że uda nam się znaleźć kilka sposobów na to, jak 

przezwyciężyć nudę. 

 

2. Rozmowa na temat tego - co to jest nuda? Dlaczego się nudzimy? 

 

3. Lektura fragmentu tekstu - w załączeniu. Prosimy dzieci, żeby w trakcie słu-

chania tego fragmentu, zastanowiły się, z czego wynika nuda bohaterów i 

jakie mają sposoby, żeby ją pokonać? 

4. Rozmowa na temat fragmentu, a następnie - burza mózgów na temat “Jak 
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pokonać nudę?” - odpowiedzi zapisywane na flipcharcie. 

 

5. Zaproszenie do wejścia na stronę popcorn.webmaker.org oraz  stworzenia 

miksu z filmów, obrazków i tekstów na temat tego: 

 

- Co to jest nuda? 

- Dlaczego się nudzimy? 

- Jak pokonać nudę? 

 

W takich miksach mogą znaleźć się linki do stron, teksty, zdjęcia, ilustracje, krót-

kie filmiki. 

 

6. Wejście na portal padlet.com  oraz krótka prezentacja możliwości portalu. 

 

7. Praca nad montowaniem utworów (indywidualnie, w parach lub w grupach 

– w zależności od liczebności grupy). 

 

8. Udostępnienie dzieła/dzieł na odpowiednich kanałach - uczestnicy mogą 

przesłać gotowe filmy na swoje adresy mailowe. Po zakończeniu zajęć pro-

wadzący zbiera linki do wszystkich filmów do jednego dokumentu oraz udo-

stępnia go nauczycielowi/opiekunowi grupy. 



W ramach Koziołka 2015  wyemitowanych zostało sześć 
animacji zachęcających do tworzenia cyfrowych 
interpretacji (komiks, infografika, animacja poklatkowa, 
mashup, programowanie, fan-fiction), odbyło się sześć 
seminariów online (webinariów) dla osób na co dzień 
zajmujących się animacją i edukacją czytelniczą, siedem 
mini-konkursów na facebookowym fanpejdżu biblioteki, 
a także warsztaty dla szkół, na których uczniowie tworzyli 
własne e-booki i cyfrowe kolaże (mashupy). 

W trakcie wakacji, Koziołek 2015 gościł na Oświęcimskim 
Festiwalu Gier, 4 sierpnia odbył się literacki piknik 
podróżniczy, a międzypokoleniowa i interdyscyplinarna 
grupa zajęła się stworzeniem aplikacji mobilnej 
dotyczącej Nagrody, która jest dostępna w Google Play. 

Od sierpnia do końca września odbywał się konkurs dla 
dzieci na najlepszą cyfrową interpretację książki 
nagrodzonej w poprzednich latach.

Działania towarzyszące tegorocznej Nagrodzie były 
wspominane na różnych spotkaniach, konferencjach oraz 
w innych projektach i sieciach (m.in. Bibliocamp, 
Bezpieczna e-szkoła, EduIT, Superbelfrzy, Labib).

Zachęcamy 
do korzystania!



Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego została 
ustanowiona w 1994 r. Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu 
autorowi, za wyróżniającą się podobnymi do twórczości Makuszyńskiego 
cechami, książkę literacką dla dzieci. Realizacja projektu służy promocji 
współczesnej literatury polskiej, której odbiorcami są najmłodsi czytelnicy. 
Dodatkowo inicjowana jest aktywność wśród dorosłych: autorów, 
wydawców, wychowawców, rodziców i opiekunów, która stanowi 
podstawę do stymulowania potrzeb czytelniczych wśród najmłodszych. 
Podstawowym założeniem projektu jest wyłonienie najlepszej polskiej książki 
dla dzieci, pozostającej w konwencji twórczości Kornela Makuszyńskiego, 
odpowiadającej współczesnym realiom oraz prowadzenie działań 
utrwalających pozytywny obraz książki i czytelnictwa, a także wpisujących 
literaturę w dziecięcą świadomość, jako ważną i ciekawą część 
współczesnej kultury. 

Wszystkie materiały, które powstały w czasie realizacji tegorocznego 
projektu dostępne są:
na blogu Centrum Literatury Dziecięcej - cldgk.wordpress.com
na stronie Biblioteki w zakładce Nagroda Literacka - mbp-oswiecim.pl
na kanale YouTube Biblioteki

Przyznanie Nagrody oraz uroczyste wręczenie statuetki Koziołka Matołka 
odbyło się 15 października 2015 roku w Bibliotece Galerii Książki 
w Oświęcimiu. Główną nagrodę zdobyła książka Rafała Witka Zgniłobrody 
i luneta przeznaczenia. 

 

Projekt zrealizowany przy finansowym wsparciu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO Promocja literatury 
i czytelnictwa - Promocja czytelnictwa

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - 
Na tych samych warunkach 3.0 
Motywy graficzne pobrane ze strony freepik.com

Głównym organizatorem projektu jest Miejska Biblioteka 
Publiczna Galeria Ksiązki im. Ł. Górnickiego w 
Oświęcimiu


