
FILM ANIMOWANY 
KRÓTKOMETRAŻOWY 

 

UCZNIOWSKI MINI PROJEKT  BADAWCZY  
W ZAKRESIE INNOWACYJNEGO ZASTOSOWANIA  

W PRAKTYCE WIEDZY 
 Z OBSZARU ZAWODU   

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 

 



Najpierw 
przeprowadziliśmy 

ankietę 

1. Który rodzaj filmu jest twoim zdaniem najbardziej 
interesujący? 

a. Fabularny, 
b. Rysunkowy, 
c. Kukiełkowy; 

2. Najchętniej w kinie oglądasz: 
a. Reklamy, 
b. Bajki, 
c. Stare nieme filmy, 
d. Najnowsze produkcje. 

3. Gdybyś był reżyserem, jako swój pierwszy, 
nakręciłbyś film: 

a. Z prawdziwymi aktorami, 
b. Z postaciami fikcyjnymi – przebranymi 

aktorami, 
c. Z postaciami bajkowymi; 

4. Największą wyobraźnią musi posłużyć się 
producent: 

a. Filmu animowanego, 
b. Filmu dokumentalnego,  
c. Filmu fabularnego; 

5. Film współczesny kojarzy ci się z: 
a. Nowymi postaciami, 
b. Nowymi technologiami z 

wykorzystaniem komputera, 
c. Dużym nakładem finansowym; 

  
 

 
 
 
 
6. Najciekawszy film to taki, w którym: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
7. Gdybyś miał wybrać najciekawszą rolę, byłby/aby to: 

a. Księżniczka,  
b. Potwór,  
c. Agent, superbohater, 
d. Biznesmen; 

8. Idąc do kina/teatru najbardziej zwracasz uwagę na: 
a. Cenę biletu, 
b. Reżysera, 
c. Występujących aktorów / bohaterów ; 
d. Miejsce (dojazd); 

 9. Film (bajka), który najbardziej utkwił ci w pamięci?………… 
10.  W  dzieciństwie najchętniej bawiłeś się: 

a. Plastikowymi zabawkami 
b. Oglądałem bajki, 
c. Lubiłem stworzyć coś sam (kredki, plastelina, 

wycinanki), 
d. Nie lubiłem się bawić; 

 



Najpierw 
przeprowadziliśmy 

ankietę 

1. Który rodzaj filmu jest twoim zdaniem najbardziej 
interesujący? 

a. Fabularny, (88%) 
b. Rysunkowy, (8%) 
c. Kukiełkowy; (4%) 

2. Najchętniej w kinie oglądasz: 
a. Reklamy,       
b. Bajki,                                    (12%) 
c. Stare nieme filmy, 
d. Najnowsze produkcje. (88%) 

3. Gdybyś był reżyserem, jako swój pierwszy, 
nakręciłbyś film: 

a. Z prawdziwymi aktorami, (71%) 
b. Z postaciami fikcyjnymi – przebranymi 

aktorami, (19%) 
c. Z postaciami bajkowymi; (10%) 

4. Największą wyobraźnią musi posłużyć się 
producent: 

a. Filmu animowanego, (66%) 
b. Filmu dokumentalnego, (10%) 
c. Filmu fabularnego; (24%) 

5. Film współczesny kojarzy ci się z: 
a. Nowymi postaciami, (26%) 
b. Nowymi technologiami z 

wykorzystaniem komputera, (50%) 
c. Dużym nakładem finansowym; (26%) 

  
 

 
 
 
 
6. Najciekawszy film to taki,  który: nigdy się nie nudzi, w 
którym coś się dzieje, jest śmieszny i ukazuje emocje, ma 
szczęśliwe zakończenie, doprowadza do łez. 
7. Gdybyś miał wybrać najciekawszą rolę, byłby/aby to: 

a. Księżniczka, (8%) 
b. Potwór,  (10%) 
c. Agent, superbohater, (48%) 
d. Biznesmen; (34%) 

8. Idąc do kina/teatru najbardziej zwracasz uwagę na: 
a. Cenę biletu, (17%) 
b. Reżysera, (12%) 
c. Występujących aktorów / bohaterów ; (60%) 
d. Miejsce (dojazd); (11%) 

 9. Film (bajka), który najbardziej utkwił ci w pamięci?………… 
10.  W  dzieciństwie najchętniej bawiłeś się: 

a. Plastikowymi zabawkami (7%) 
b. Oglądałem bajki, (60%) 
c. Lubiłem stworzyć coś sam (kredki, plastelina, 

wycinanki), (30%) 
d. Nie lubiłem się bawić; (3%) 

 





Wykorzystaliśmy także inne 
metody badawcze: 

• Obserwacja – w ankiecie uczniowie wykazali 
zainteresowanie filmem, ale jeszcze nie wiedzieliśmy 
jaki film zrobić. Postanowiliśmy więc  obserwować 
zabawę Uli. Ula wybrała plastelinę. 

• Wywiad grupowy – wiedzieliśmy co lubią uczniowie, 
wiedzieliśmy czym najchętniej bawi się Ula, ale jak 
przekazać to, co kryje się w wyobraźni dziecka, aby 
było dla niego atrakcyjne? Po wywiadzie 
zdecydowaliśmy, że film będzie łączył fabułę  
z animacją poklatkową. 



Kolejnym krokiem było ogłoszenie 
konkursu 



Ulepiliśmy Antka 



Przyjaciele Antka 



Jaka jest fabuła filmu? 
 

   Oto 6-letnia Ula bawi się plasteliną. Słucha muzyki  

z ulubionego filmu, podśpiewuje. Gdy zaczyna się już nudzić 
zabawą odchodzi. Wtedy nagle świat wykreowany jej małymi 
rączkami ożywa. I tak poznajemy głównego bohatera – 
Antka, plastelinową postać w bardzo dużym kapeluszu na 
głowie i żółtym płaszczyku. Pierwszą scenę filmu poprzedza 
tekst wprowadzający. 



Druga część – animacja  

   Antka spotykamy w jego pokoju, śpiącego. Budzi się, 
wychodzi na poszukiwanie przygody.  

 



   Podróżuje przez łąkę, gdzie poznaje  Stefana; 
potem przez las, wpada w tajemniczy wir… 



Spotykamy go w kosmosie, gdzie zaprzyjaźnia się  
z Rickiem i Iti-3. Poznaje też Iti-1 i Iti-2 oraz 
Szymona. Wraca wkrótce do swojego świata  
i znów spotyka Stefana. Tym razem nie jest to miłe 
spotkanie.  

 



   Antek postanawia zakończyć podróż. Wraca do 
domu, a po drodze ucina sobie pogawędkę  
z wiecznie podróżującym Poszukiwaczem.  



    Antek wraca do domu w chwili, kiedy grzeczne 
dzieci idą spać. Układa się więc do snu, a tu 
okazuje się, że z podróży w kosmos przybłąkał 
się za nim Rick. Rick, jak wierny piesek kładzie 
się obok przyjaciela i obaj usypiają.   

 



    Na każdej ścieżce Antek poznał kogoś nowego 
– świat okazał się dla niego ciekawy, ale 
zmęczenie skierowało go do domu. Bohater był 
snem, dlatego też w filmie pojawia się lekko 
przeźroczysty, co miało oddać wrażenie 
wyobrażenia, zjawy. Oto skrócona wersja filmu: 

 



Innowacyjność projektu 

    Film nie jest typowy, zwłaszcza, że wykonany  
w technice animacji poklatkowej. Wyrósł z twórczej 
myśli 104 osób ( nasi ankietowani, Ula i my). 
Połączyliśmy film dokumentalny z animacją 
poklatkową. Zdjęcia wykonaliśmy w nowej pracowni 
fotograficznej. Najpierw trwały próby z tłem, miało 
być tło wykonane techniką collage. Jednak 
innowacyjność projektu wymusiła na nas wykonanie 
tła w technice komputerowej – stąd niekiedy pewne 
ograniczenia. Odpowiednie światło i ustawienie 
aparatu cyfrowego dało nam możliwość 
manipulowania porą dnia. 

 



    Ścieżkę dźwiękową zapożyczyliśmy z prywatnej 
płytoteki naszej koleżanki,  oraz – do części 
animowanej ze strony z darmowymi podkładami. Linię 
melodyczną nagraliśmy w standardowym programie 
do rejestracji dźwięku, następnie zmodyfikowaną 
podłączyliśmy do filmu. Nie mogliśmy wykorzystać 
piosenki w oryginale, ograniczała nas ochrona praw 
autorskich.  

    Postaci z plasteliny wykonaliśmy osobiście. Aby nadać 
postaciom wrażenie ruchu, musieliśmy wykonać 
prawie 1000 zdjęć. Postacie poruszają się na tle Green 
screen, zaś w programie do obsługi video dołożyliśmy 
tło pasujące do tematyki filmu.  

 



Co pozostanie nam po ukończeniu 
projektu? 

Przede wszystkim mała 
pracownia fotograficzna  

ze sprzętem  
i oprogramowaniem do edycji 

filmu. Oraz  to co dla nas 
bezcenne – umiejętność pracy  

z filmem.  Może nie wyglądamy 
jak Agnieszka Holland, Georg 

Lucas  
i Steven Spielberg, ale  zapału 

nam nie brakuje. 



Dziękujemy za obejrzenie 
prezentacji 


