informatyka

Zespół Szkół

im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej

Klasa 6 - 2.12 (środa)

Dzień dobry

Spotkanie na Teams:
Dzisiaj:

12 45

Godzina:

Photofunia - trochę zabawa, ale czy łatwa?

Zadanie domowe jest na Teams
Notatki z lekcji

(instrukcje do zadania domowego)

Zadanie domowe to stworzenie na stronie photofunia.com 3 efektów, przy czym:
- na każdym ma być inna twarz,
- przynajmniej na jednym masz być TY,
- masz użyć szablonów z różnych kategorii, tylko nie wybieraj efektów animowanych.
Oceniam:
- dobór zdjęć (ułożenie twarzy, kadrowanie (w programie nazywa się to Crop)),
- efekt końcowy (czy to co wyszło jest “ładne”),
- czy efekt końcowy nie jest obraźliwy.
Do zadania trzeba wykorzystać swoje zdjęcie, a także można wykorzystać zdjęcia z internetu
osób znanych czy sławnych.

Pamiętaj, Twoja praca może być zabawna, ale nie może nikogo obrażać!
Krótka instrukcja pracy w programie photofunia.com
Adres programu:

photofunia.com

(kliknij)

1. Wybierz jeden z ponad 600 szablonów (są pogrupowane w tematyczne kategorie).

Przykład:

Wybieramy na przykład ten

2. Pojawi się informacja o wybranym szablonie,
kilka przykładów i...
przycisk do wczytania zdjęcia, które Ty
wstawisz do tego szablonu.

3. Przyjmijmy, że do tego szablonu użyjemy zdjęcia Roberta Lewandowskiego - widać, że najlepiej gdyby
jego głowa była na jasnym tle - otwieramy w przeglądarce nową kartę i idziemy szukać (Google, Grafika)

Wybrane zdjęcie zapisujesz na swoim
komputerze (PAMIĘTAJ GDZIE!)

4. Po kliknięciu Choose photo (Wybierz foto)

pojawi się okienko:

wybierz Upload from PC
(czyli Wczytaj z komputera)
w katalogu, w którym zapisywane są zdjęcia z internetu
(prawdopodobnie będzie to Pobrane (Download)
wkaż zdjęcie Lewandowskiego i kliknij Otwórz

5. Teraz ważny moment - wybierz obszar, który ma być użyty w szablonie
(używaj tych znaczników)

kiedy wszystko będzie gotowe kliknij Crop

zostaje już tylko kliknąć Go

Zobaczysz efekt końcowy, który trzeba zapisać - możesz kliknąć Download

lub Large

Jeżeli efekt końcowy nie będzie ładny, to użyj innego zdjęcia.
Kiedy trzy zdjęcia będą gotowe, to:
- udaj się na Office 365,
- otwórz PowerPoint,
- stwórz prezentację z tych trzech zdjęć,
- zmień jej nazwę na photofunia (u góry, przy napisie Zapisano),
- zamknij PowerPointa i udaj się na Teams,
- kliknij na zadanie “Photofunia” i Dodaj swoją pracę z PowerPointa,
- na końcu kliknij Prześlij (u góry po prawej).

