OPIS APLIKACJI PSTRYK KOMIKS
[odcinek 14: Ruch i ciało – Tablety w bibliotece]

Pstryk Komiks to prosta aplikacja umożliwiająca tworzenie komiksowych scenek na bazie zdjęć zrobionych
przez użytkownika.

PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI
Aplikacja jest polskojęzyczna i dostępna jest na iOS i Android. Składa się z kilku prostych funkcji, które nie
wymagają specjalnego wprowadzenia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS APLIKACJI
Rozpoczynając zabawę z aplikacją, w pierwszym kroku, mamy do wyboru dwie opcje – wykonanie zdjęcia
lub wybranie zdjęcia z pamięci urządzenia (nazwanego w menu „telefonem”, co zdradza pierwotne
przeznaczenie aplikacji).
Następnie, po wykonaniu lub wybraniu zdjęcia, użytkownik przechodzi do głównego ekranu aplikacji, w
którym może modyfikować zdjęcie (wybierając jeden z czterech dostępnych stylów) oraz dodawać do niego
komiksowe elementy i grafiki.
Komiksowe elementy podzielone są na cztery zbiory: dymki (w które można wpisać tekst), napisy (np.
Pstryk!, Boooom, Brzdęk!), elementy graficzne (np. gwiazdki, bomby, błyski, czaszki itp.) oraz ramki
(dostępne w kilku rodzajach).
Gotową komiksową ilustrację można opublikować na Facebooku albo zapisać w pamięci tabletu.

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?
Aplikację można wykorzystać na kilka sposobów:
●

do zachęcenia dzieci i młodzieży do ekspresji – mogą np. zilustrować swój dzień, opowiedzieć sobie
lub przyjaciołach;

●

do stworzenia historii obrazkowej na temat życia biblioteki lub życia miejscowości – młodzież może
zaprojektować cały komiks albo tzw. strip (komiksowy pasek) opowiadający wymyśloną historię.
Ilustracje można wydrukować i zaprezentować, wieszając na ścianie, albo opublikować na stronie
biblioteki lub kanale Pinterest (dodatkowa promocja placówki);

●

do zorganizowania konkursu na najlepszą ilustrację albo strip.

DOSTĘPNE SCENARIUSZE UŻYCIA
W ramach Lekcji 14 dostępne są dwa scenariusze zajęć realizowanych z wykorzystaniem tabletu i aplikacji
Pstryk Komiks:
●

Pstryk Komiks – dzień w bibliotece (stopień trudności: 1),

●

Pstryk Komiks – tajemne życie przedmiotów (stopień trudności: 2).

PODOBNE APLIKACJE Z PAKIETU REKOMENDOWANYCH
Drawing Desk – aplikacja umożliwiająca rysowanie oraz modyfikowanie zdjęć i rysunków

Projekt „Tablety w Twojej bibliotece” jest elementem Programu Rozwoju Bibliotek, który od 2009 roku realizuje Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
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