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Jak zrobić film ze zdjęć – Teresa Prokowska

1. 1. Jak zrobić film ze zdjęć?
2. 2. • Animoto zmienia zdjęcia w piękne filmy z podkładem muzycznym.
Animacje tworzone są automatycznie, program dobiera ich dynamikę do
wykorzystanej muzyki. • Za darmo można tworzyć filmy trwające do 30 sekund,
składające się z około 12 zdjęć. W dowolnym miejscu filmu można dodać
krótki tekst. Aplikacja umożliwia także wybranie jednego z kilkunastu motywów
prezentacji naszego filmiku.
https://animoto.com/play/hIEAqTG0PelwMxJ32X2wsw
3. 3. REJESTRACJA
4. 4. Aby skorzystać z darmowej wersji programu, należy zarejestrować się na
stronie animoto.com. W tym celu klikamy przycisk SIGN UP, który kieruje nas do
krótkiego formularza rejestracyjnego.
5. 5. Podczas procesu rejestracji podajemy: Adres email, na który będą
przychodziły informacje o utworzeniu filmu Imię Hasło Powtórzenie hasła
Wybieramy jedną z dziedzin, której odpowiada nasz film
6. 6. TWORZENIE FILMU
7. 7. Po zarejestrowaniu jesteśmy automatycznie logowani na stronę i możemy
tworzyć własne filmy. Aby to zrobić, klikamy przycisk CREATE.
8. 8. Otworzy nam się okno, w którym znajdują się, pogrupowane według
kategorii tematycznych różne motywy filmowe. Kliknięcie na okno wybranego
motywu pozwoli nam ją obejrzeć dokładniej.
9. 9. Kiedy już zdecydujemy się na konkretny styl możemy utworzyć za darmo
krótki, 30 sekundowy film. W tym celu klikamy napis: Make a 30 second video
for free. Znajduje się on pod niebieskim przyciskiem CREATE VIDEO.
10. 10. Teraz dodajemy zdjęcia lub klip filmowy z komputera (Add Pics & Vids).
11. 11. W swoim komputerze wskazujemy miejsce pobierania i czekamy, aż
zdjęcia się załadują.
12. 12. Musimy uważać, aby nie przekroczyć dozwolonych 30 sekund. Pokazuje
nam to górny licznik: Total video length (Całkowita długość filmu).
13. 13. Można nadać tytuł swojemu filmowi - Add text.
14. 14. W każdej chwili można też zmienić styl swojego filmu - Change style.
Wszystkie kadry można dowolnie przestawiać przeciągając je w odpowiednie
miejsce. Aby obejrzeć utworzony film klikamy podgląd PREVIEW VIDEO.
15. 15. Jeśli jesteśmy zadowoleni z efektu, klikamy przycisk – PRODUCE Video.
Chwilę czekamy aż film zostanie skomponowany.
16. 16. Nasz film jest już gotowy. Możemy nim się podzielić - Share – wysłać link,
przez portale społecznościowe lub wysłać film na swoje konto YouTube.
Możemy także pobrać kod źródłowy filmu – Embed, klikając na ten napis.

17. 17. W oknie pobierania kodu możemy zdecydować o wielkości filmu, a
następnie skopiować kod Embed klikając przycisk COPY TO CLIPBOARD.
18. 18. PUBLIKOWANIE
19. 19. Przechodzimy do bloga i edycji posta, do którego chcemy dodać film.
Klikamy na zakładkę HTML. W wybranym miejscu wklejamy kod i publikujemy
post.
20. 20. Ciekawostka! Jeśli chcemy, aby nasz film lub każda inna praca była w
poście wyśrodkowana, można to zrobić w prosty sposób. Na początku
wklejonego kodu wpisujemy dodajemy taki wpis <center> a na końcu kodu
dopisujemy </center> Gotowe.
21. 21. Tak wyglądają filmy osadzone na blogu.
22. 22. Powodzenia! Opracowanie: Teresa Prokowska

