Király Attila

ȘCOALA GIMNALĂ JÓSIKA MIKLÓS ATID, JUDEȚUL HR.
DISCIPLINA: INFORMATICĂ ȘI TIC
UNITATEA III: EDITOARE GRAFICE
Durata: 4 ore
Săptămâni: S 13 – S 16
Clasa: a V-a
Profesor: KIRÁLY ATTILA

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVAȚARE
Conținuturi

Rolul unui
editor grafic;
Elemente de
interfață
specifice;
Crearea,
deschiderea
şi salvarea
fişierelor
grafice;

Principalele
comenzi ale
unui editor
grafic;

Instrumente
de desenare
Utilizarea
culorilor în
prelucrarea
imaginilor;
crearea
culorilor
personalizate
Stiluri de
umplere

Compet
ențe
specific
e

1.2

1.2
1.3
3.1

1.1
1.2
1.3
3.1

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

Rolul unui editor Timp total alocat: 50 minute
grafic
Rolul unui editor grafic: 5 minute
Elemente de interfață Elemente de interfață: 15 minut
grafică specifice
Crearea unui fișier grafic: 25 minute.
Crearea, deschiderea Salvarea fișierului grafic: 5 minute
unui fișier grafic
Activitate: frontală si individuala
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu
Salvarea
fișierului
acces la Internet şi videoproiector.
grafic
Material didactic: manualul, fise de lucru,
computere

Operații principale:
selectare,
copiere,
mutare,
ștergere,
trunchiere,
rotire/răsturnare,
panoramare,
redimensionare/înclin
are.
Realizarea
unei
planșe
cu
titlul
,,Elementele
de
interfață,,
Salvarea
fisierului
grafic
Principalele
instrumente
de
desenare în Paint;
Alegerea culorii de
desenare;
Folosirea
culorilor
personalizate;
Umplerea cu culoare

Timp alocat: 50 minute
Operații principale: 20 minute
Realizarea planșei: 25 minute
Salvarea fișierului: 5 minute
Activitate: frontală și individuală
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu
acces la Internet şi videoproiector.
Material didactic: manualul, fise de lucru,
computere
Timpul alocat: 50 minute
Instrumente, culori, umplere, inserare text: 15
minute
Realizare poster: 30 minute
Salvare fisier: 5 minute
Activitate frontală și individuala;
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu
acces la Internet şi videoproiector;
Material didactic: manualul, fise de lucru,
computere

Evaluare
curentă
formativădezbatere.

Observare
a
sistematic
a

Observare
a
sistematic
a
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Inserarea şi
formatarea
textului

Recapitulare
Evaluare

a fundalului, a unei
forme;
Remedierea
unei
greșeli folosind guma
sau meniul Editatre și
alege anulare;
Adăugarea unui text
la o imagine și
formatarea acestuia;
Realizați modele de
steaguri pentru
diferite țări.
1.1
1.2
1.3
3.1

Rezolvarea unei fișe Timpul alocat: 50 minute
de evaluare.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu
acces la Internet şi videoproiector;
Material didactic: fise de lucru, computere

Autoevalu
area
Fișă de
evaluare
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Proiect didactic
Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
Clasa: a- V –a
Unitatea de învăţare: Editarea şi prelucrarea documentelor electronice ce compun modulele unui
proiect
Tema lecţiei: Utilizarea editoarelor grafice în realizarea proiectelor
Tipul lecţiei: mixtă (comunicare de noi cunoştinţe ; formarea anumitor deprinderi )
Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică
Profesor: KIRÁLY ATTILA

Nivelul iniţial al clasei:


elevii şi-au însuşit noţiunile generale legate de tehnica proiectului



elevii cunosc instrumentele de prelucrare a imaginilor din Powerpoint



elevii cunosc comenzi elementare din Paint

Competenţa generală:


utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea proiectelor

Competente derivate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1: să aducă mici corecţii imaginilor;
C2: să identifice aplicaţia necesară în cazul anumitor prelucrări
C3: să aplice anumite filtre dintr-un editor grafic avansat
C4: să utilizeze câteva instrumente dintr-un editor grafic avansat
C5: să salveze imaginile în diverse formate

STRATEGII DIDACTICE:
Principiile didactice:
-

principiul participării şi învătării active

-

principiul conexiunii inverse

Metode de învăţământ:
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- metode de comunicare orală: conversaţia(Cv), explicaţia(Exp);
-

metode de acţiune: exerciţiul(Ex), problematizarea(Pr), învăţarea prin descoperire(Obs.).

Procedee de instruire:
-explicaţia în etape de comunicare;
-învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii;
-problematizarea prin crearea situaţiilor problemă;
-conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor.
Forme de organizare: frontală
Forme de dirijare: dirijată de profesor
Resurse materiale:
-

tablă interactivă

-

prezentare Powerpoint

-

fişa de lucru

-

lecţii interactive în format Flash

Metode de evaluare:
- verificarea modului de realizare a fişei de lucru
- observare sistematică a elevilor
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Structura lecţiei pe secvenţe de instruire:

Momentele lecţiei
1. Organizarea şi
pregătirea clasei
(1 min)

2. Captarea atenţiei
elevilor

Comp.

Activitate desfăşurată de

specif.

Profesor



verificarea frecvenţei elevilor;



verificarea stării reţelei de calculatoare



anunţarea subiectului temei respective;



anunţarea obiectivelor urmărite;



anunţarea modului de desfăşurare a activităţii.

Elev


raportează absenţii şi
motivele absentării



raportează eventualele
defecţiuni tehnice



elevii ascultă profesorul

Strategii
diactice
Conversaţia

Conversaţia

(1 min)

Unele imagini folosite în proiecte necesită anumite
prelucrări:

3. Comunicarea
noilor cunostinte
(15 min)
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Eliminarea unor porţiuni din imagine



Aplicarea unui fundal transparent



Modificarea opacităţii (transparenţei)



Corecţie de culoare, luminozitate, contrast



Redimensionare



Rotire după un unghi

Conversaţia
Elevii urmaresc prezentarea
facuta de profesor

Pun întrebări pe marginea
materialului prezentat

Explicatia

Evaluare

Király Attila

Momentele lecţiei

Comp.

Activitate desfăşurată de

specif.

Profesor


Retuşuri (la imaginile scanate)



Adaptare la tema proiectului aflat în lucru



Modificarea unei imagini protejate prin
copyright

Elev

Strategii
diactice

Evaluare

Se face comparaţie între facilităţi oferite de Powerpoint
şi altele oferite de câteva aplicaţii free:
Paint, Gimp, Microsoft Picture Manager

studiază cerinţele de pe fişa
de lucru
C1
4. Consolidarea
cunoştinţelor

C2

Profesorul propune spre realizare o fişă de lucru în
care se cer operaţii de decupare, aplicarea unor filtre,
crearea unor imagini

pune întrebări despre
modalităţile de rezolvare

urmăreşte explicaţiile
profesorului şi demonstraţiile Expunerea
făcute la tabla interactivă
rezolvă cerinţele de pe fişă

(25 min)
C3

Conversaţia

Problematizarea
Practică

C4
Exercitiul
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Momentele lecţiei

Comp.

Activitate desfăşurată de

specif.

Profesor

Elev

Strategii
diactice

Observaţia

5. Evaluarea
(8 min)

Se verifică dacă elevii şi-au terminat sarcinile propuse
pe fisa de lucru, si corectitudinea acestora.
Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra
activităţii desfăşurate.
Se propun câteva sarcini de rezolvat acasă.
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elevii sunt atenţi la aprecieri
şi la recomandările făcute de
profesor

Conversaţia

Evaluare
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Fişă de lucru
Feladatlap
.

A Paint megnyitásához kattintson a Start gombra A Start gomb, majd a Minden program/Kellékek pontjára, azután a Paint parancsra
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A megjelenő ablak részei:
1. Gyorselérési eszköztár
Néhány parancs ikon formájában van ezen az ablakrészen.
2. Gyorselérési eszköztár testreszabása
A nyílra kattintva a gyorselérési ikonokat tudjuk megjeleníteni, eltüntetni.
3. Lapok, fülek
Ezek tartalmazzák a parancsokat. A Paint program két lapot tartalmaz: Kezdőlap, nézet.
4. Menüszalag
Itt érhetők el csoportokba szedve a lapok eszközei, parancsai.
5. Paint gomb
Ha a rajzzal, képpel szeretnénk valamilyem műveletet végezni, (mentés, megnyitás, nyomtatás,) akkor kell kattintani erre a gombra.
6. Rajzterület
Itt készíthetjük el rajzainkat
7. Állapotsor, információs sor
Ebben a sorban a rajzról szerezhetünk információt
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Feladatok megoldása
1. feladat.
1) Készítsünk képeslapot Athénról a következő módon:
 a képeslap nagysága legyen az athen1.bmp 50%-a
 helyezz el rajta egy ATHÉN feliratot a képeslap középen Impact betűtípussal, 24-es betűmérettel, fehér színnel. Tegyük fehér keretbe a
feliratot!

2. feladat.
Alakítsa át a szobor.jpg kép tükörképét a következő módon:
 a szobor és téglalapos környezete kivételével a kép legyen fekete-fehér
 a kép szélessége legyen 800 képpont
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 mentse el szobor2 néven és .bmp formátumban!

szobor.jpg

szobor2.bmp

3. feladat.
Készítsen képeslapot Athénról a következő módon:
 fényerő és kontraszt segítségével javítsa fel az athen1.jpg, és athen2.jpg képeket
 a képeslap magassága legyen 300 képpont
 a feljavított képeket helyezze egymás mellé
 helyezzen el rajta egy ATHÉN feliratot a képeslap középen Impact betűtípussal, 100-as betűmérettel, fehér színnel, árnyékolva, 75%
átlátszón.
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4. feladat.
Helyezze el a macsek.jpg képen a macska mellett az ürge tükörképét (urge.jpg)a füvön méretarányosan kicsinyítve, élesítve úgy hogy, úgy
tűnjön mintha már eleve ott is lett volna. Végül helyezze el rajta a kép jobb felső sarkában egy Állatbarátság feliratot Garamond betűtípussal,
24-es betűmérettel, -45 fokos szögben döntve piros színnel, félig átlátszón, fehér színnel kihúzva.
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Fişă de lucru rezolvată
Feladatlap megoldása
1. feladat megoldása.
1. lépés:

Nyissuk meg az athen1.bmp fájlt.

A kép méretét a Kép/Nyújtás/döntés… vagy a Ctrl+W billentyűkombináció segítségével állíthatjuk 50%-osra mind vízszintesen mind
függőlegesen, a döntés értékei hagyjuk változatlanul.

Helyezzük el az ATHÉN szöveget!


Első lépésként határozzuk meg a felirat színét. Ehhez a palettán kattintsunk a bal egérgombbal a fehér színre.



Válasszuk kis a szerszámkészlet
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gombját. Ezután jelöljük ki azt a helyet ahova szeretnénk elhelyezni a szöveget.
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A megjelenő eszköztár segítségével beállíthatjuk a szöveg Impact betűtípusát és 24-es méretét. Ha nem jelenik meg az eszköztár akkor
kapcsoljuk be a Nézet/Szöveg eszköztár menüpont segítségével.



Gépeljük be az ATHÉN szöveget, de figyeljünk arra, hogy a bal oldalon a szerszámkészleten a
különben lesz háttere a szövegünknek!

A keret megrajzolásához válasszuk ki a szerszámkészlet gombját, majd az opciók közül a keret opciót.

Válasszuk ki a palettán a piros színt és rajzoljuk meg a keretet.
Ezzel el is készítettük a képeslapunkat.
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2. feladat megoldása.
1. lépés: Nyissa meg a szobor.jpg fájlt.
2. lépés: Állítsa elő a tükörképét a felső eszköztár
segítségével.

gombjával vagy a Szerkesztés/Kijelölés elforgatása/Vízszintes tükrözés menüpontja

3. lépés: Jelölje ki a szobor közvetlen környezetét a jobb oldali eszköztár
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, ezen belül is

gombja segítségével.
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Ha nem elég pontos a kijelölés, akkor a kijelölt terület szélét megfogva még finomíthatjuk.
4. lépés: Válassza ezután a Kijelölés/Inverz kijelölés menüpontot, vagy a Ctrl+I billentyűkombinációt.
5. lépés: Ezután már csak az van kijelölve amit fekete-fehérré szeretnénk alakítani. Ehhez a felső eszköztár
Szűrök/Öregítés/Fekete-fehér menüpontot kell választania.

gombját, vagy a

6. lépés: A kép méretét a Kép/Képméret… vagy a Ctrl+H billentyűkombináció segítségével állíthatjuk 800 képpont szélesre az arányok
megtartása mellett:
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7. lépés: Végül mentse el a kívánt formátumban a kívánt helyre a Fájl/Mentés másként menüpont segítségével
3. feladat megoldása.
1. lépés: Nyissa meg az athen1.jpg és az athen2.jpg fájlokat.
2. lépés: Válassza ki az athen1.jpg-t és a fényerő és kontraszt segítségével javítsa fel a képet. Ezt kétféleképpen is megteheti:
1. A felső eszköztáron található fényerő

és kontraszt

növelő és csökkentő gombok segítségével.

2. A Beállítás/Fényerő / Kontraszt menüpont kiválasztása után megjelenő ablakban található csúszkák segítségével.

3. lépés: A kép magasságát állítsa be 300 képpontra.
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4. lépés: Az előző 2 lépést végezze el az athen2.jpg képre is.
5. lépés: Vágja ki a vágólapra a módosított athen2.jpg-t.
6. lépés: Majd válassza ki az athen1.jpg-t és a Szerkesztés/Különleges beillesztés/Összeillesztés… menüpontot. A megjelenő ablakban jelölje
be a balra opciót.

Ezután a két kép már egymás mellett van:

7. lépés: Helyezze el az ATHÉN szöveget a felső eszköztár
gombja vagy a Kép/Felirat… (Ctrl+T) menüpont segítségével. A megjelenő
párbeszédablakban beállíthatja az elhelyezendő szöveg paramétereit. A beállított szöveget automatikusan a kép közepére helyezi el így ezzel
már nem kell foglalkoznia.
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8. lépés: Végül mentse el a kapott képet kepeslap.jpg néven
4. feladat megoldása.
1. lépés: Nyissa meg a macsek.jpg és az urge.jpg fájlokat.
Válassza ki az urge.jpg képet és élesítsük a Szürők /Élesítés/Erősebb élesítés menüpontja segítségével
Kicsinyítse le az urge.jpg képet, úgy hogy a szélessége 150 képpont legyen.
2. lépés: Tükrözze vízszintesen az urge.jpg-t.
3. lépés: Jelölje körbe az ürgét a jobb oldali eszköztár
tartása mellett végezheti el.
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gombja segítségével. A kijelölést a bal egérgomb folyamatos nyomva
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4. lépés: Vágja ki a kijelölt területet. Majd válassza ki a macsek.jpg-t és illesszük be. Automatikusan a kép közepére fogja illeszteni, de a még
kijelölt területet megfogva, el tudja helyezni a kívánt helyre az ürgét.
5. lépés: Helyezze el az Állatbarátság szöveget az előző feladatban megismert módon a képre. Miután beállította a megfelelő paramétereket a
középre helyezett szöveget szintén meg tudja fogni és a bal felső sarokba helyezheti.
6. lépés: Mentse el a képet állat.jpg néven.
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5. feladat megoldása. (vázlat)
1. lépés:

Nyissuk meg PhotFiltre-ben az Képkezelés/Album fájljait és méretüket változtassuk meg úgy, hogy szélességük 80 pixel legyen!

Állítsuk a lapméretet az Athen1.jpg képnél 300x400-asra!
Másoljuk ide a képeket!
Állítsuk be a színeket!
Készítsük el a feliratokat!
Készítsük el a keretet!
6. feladat megoldása. (vázlat)
1. lépés:

Nyissuk meg PhotFiltre-ben az Képkezelés/szobor1.jpg fájlt !

Tükrözzük a fájlt vízszintesen!
Mentsük szobor.gif fájlként, a fehéret kijelölve átlátszó színnek!
Töltsük be a Macska.jpg fájlt!
A szobor.gif fájlt másoljuk a vágólapra!
Illesszük be a Macska.jpg képre!
A beillesztet képet mozgassuk a kívánt helyre, majd véglegesítsük a beillesztést!
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