
Malujemy na ekranie i  umieszczamy odpowiednie napisy.  

Edytor grafiki ClarisWorks.  

a. Klasa: V;  
b. Blok tematyczny: Edytor grafiki ClarisWorks;  
c. Czas trwania: 4 godz. lekcyjne;  
d. Metody nauczania: wykład, ćwiczenia;  
e. Środki dydaktyczne: tablica, komputer i oprogramowanie. 

Temat:  

Malujemy na ekranie i umieszczamy odpowiednie napisy. 

1. Czas trwania: 2 godz. lekcyjne; 
2. Cele lekcji:  

� poznawczy:  
• poznanie narzędzi edytora grafiki służących do tworzenia 

rysunków;  
• poznanie narzędzi do umieszczania napisów w obszarze 

rysunku; poznanie sposobu wyboru i zmiany rodzajów 
czcionki i jej atrybutów; 

� praktyczny:   
• posługiwanie się podstawowymi narzędziami edytora grafiki;  
• zastosowanie poznanych narzędzi do tworzenia rysunków na 

zadany temat;  
• tworzenie w edytorze grafiki ozdobnych napisów dokonując 

wyboru czcionki i jej atrybutów; 
� wychowawczy:  

• efektywne wykorzystanie czasu pracy, aktywny udział w 
lekcji, dbanie o estetykę tworzonych prac; 

3. Przebieg lekcji:  
a. sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej;  
b. podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji;  
c. podanie nowego materiału;  
d. kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie 

pytań dotyczących celów lekcji;  
e. podsumowanie. 

 

 



Kierowanie procesem przyswajania wiadomości i kształtowania 
umiejętności 

Wiemy już jak rysować, aby nasze rysunki były jeszcze bardziej kolorowe 
ClarisWorks oferuje nam jeszcze takie narzędzia jak: pędzel, aerograf i weź 
kolor. 

1. PĘDZLEM posługujemy się podobnie jak OŁÓWKIEM, ale mamy do wyboru 
kilka jego kształtów i wielkości. Wybieramy je z POLA WYBORU CECH. 

PĘDZLEM malujemy grube odręczne linie 

Różne kształty pędzla 

2. AEROGRAF można porównać do farby w sprayu. Malowanie tym narzędziem 
dodaje rysunkom koloru i fantazji. Dla AEROGRAFU w POLU WYBORU 
CECH ustalamy średnicę plamki. 

AEROGRAF "rozpyla" kolory na ekranie 

Efekty rozpylania AEROGRAFU 

3. Narzędzie WEŹ KOLOR służy do wyboru koloru rysowania lub koloru tła 
z rysunku, a nie z PALETY KOLORÓW. WEŹ KOLOR wykorzystujemy 
wtedy, gdy chcemy ponownie skorzystać z koloru, którego używaliśmy 
wcześniej. 

 

Ćwiczenie 1 

Przedstawionymi powyżej narzędziami oraz KAŁAMARZEM namaluj 
następujące warzywa: cebulę, buraka, sałatę. 



 
 
 
 
 
 
 

 

• narysujemy PĘDZLEM kontury warzyw.  
• wybierzmy kolory i wypełnijmy KAŁAMARZEM kontury warzyw. 

Pamiętajmy o tym, że kontur warzyw musi być linią zamkniętą, inaczej 
farba z KAŁAMARZA rozleje się na cały obszar rysunku. Następnie 
zamalujmy PĘDZLEM odnalezione szczeliny i ponownie wypełnijmy 
warzyw kolorem;  

• rozpylamy AEROGRAFEM we wnętrzu warzywa trochę farby;  
• dorysujmy listki i ogonki oraz upiększmy rysunek według własnego 

pomysłu. 

4. TEKST umożliwia nam nie tylko podpisanie rysunku, lecz także wybranie 
stylu podpisu: przezroczystego albo z tłem. W taki sam sposób 
wybieraliśmy cech narzędzia ZAZNACZ. 

 

 

TEKST dodaje tekst do rysunku. 

 

Ćwiczenie 2 

Podpisanie rysunku:  

• wybierzemy TEKST z PRZYBORNIKA;  
• zdecydujemy się na styl przezroczysty;  
• zaznaczamy obszar, w którym chcemy umieścić tekst. Wówczas pojawi 

się okienko CZCIONKI. 

 



Jeśli się tak nie stanie, to użyjemy prawego przycisku myszki i wybierzmy 
polecenie PASEK NARZĘDZI TEKSTOWYCH. Możemy teraz ustalić wygląd i 
rozmiar liter, których użyjemy w napisie.  

• w zaznaczonym obszarze napiszemy słowo "WARZYWA";  
• klikamy poza zaznaczonym obszarem. 
•  
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