
Narysuj film

Mózg interpretuje szybko wyświetlane pojedyncze obrazy jako płynny ruch.

Inspirujące pytania

• Jak powstawały pierwsze kreskówki?
• Dlaczego nad „Królewną Śnieżką i siedmioma krasnoludkami”, pierwszym pełnometra-

żowym filmem animowanym, pracowało aż 750 artystów?
• Dlaczego w świetle stroboskopowym ruch wydaje się przerywany, a nie płynny?

Narzędzia i materiały

Wersja z karteczkami:

• małe kartki papieru (co najmniej 15)
• zszywacz
• ołówek, długopis lub flamaster

Wersja z dyskiem:

• dysk ze szczelinami do wycięcia
• nożyczki lub nóż uniwersalny
• tektura lub teczka Manila
• klej w sztyfcie lub taśma klejąca
• ołówek z gumką
• pinezka
• duże lustro 

Wykonanie

Wersja z karteczkami:

1. Weź kilkanaście karteczek, ułóż je pionowo i na każdej z nich narysuj kolejną fazę ruchu 
wymyślonego przez siebie obiektu lub postaci. Różnice między kolejnymi rysunkami 
powinny być niewielkie. 

2. Połącz zszywaczem karteczki, spinając je u góry.



Wersja z dyskiem:

1. Odrysuj dysk na twardym papierze lub naklej go na tekturę.
2. Wytnij szczeliny w miejscach oznaczonych czarnymi liniami.
3. Narysuj na kolejnych polach rysunki, które będą się od siebie odrobinę różniły, tak by 

przy szybkim obracaniu dysku dały wrażenie płynnego ruchu.
4. Wbij pinezkę w środek dysku. Następnie nabij na nią pod kątem 90 stopni gumkę ołów-

ka. Upewnij się, że kiedy trzymasz ołówek, dysk może się swobodnie obracać, a Ty mo-
żesz patrzeć przez szczeliny.

Sprawdź to!

Wersja z karteczkami:

Trzymaj „notes” w jednej dłoni, a drugą go przekartkuj. Najpierw zrób to powoli, a potem szybko. 
Co obserwujesz?

Wersja z dyskiem:

Stań twarzą do lustra, trzymając dysk przed sobą. Upewnij się, że rysunki skierowane są w stronę 
lustra. Zamknij jedno oko, następnie zakręć dyskiem i obserwuj jego odbicie w lustrze przez jedną 
ze szczelin. Obracaj dysk szybciej, potem wolniej, a następnie w przeciwnym kierunku. Porównaj 
obserwacje. 

Co dalej?

Wersja z karteczkami:

Możesz dodać do swojego filmu kolory i dorysować kolejne sceny oraz nowych bohaterów.

Wersja z dyskiem:

Poproś kogoś o pomoc. Niech druga osoba stanie przed Tobą i wyciągnie rękę, tak byś mógł ją 
zobaczyć przez wirujący dysk. Niech przesuwa rękę z boku na bok. Obracaj dysk wolniej i szyb-
ciej. Co obserwujesz?

O co tu chodzi?

W obydwu przypadkach, zarówno w wersji z karteczkami, jak i tej z dyskiem, mamy do czynienia 
z podobnym zjawiskiem: z migawkowo oglądanymi i szybko następującymi po sobie statycznymi 
sekwencjami, które mózg łączy w płynny ruchomy obraz.


