Jak ożywić historię, czyli obiekt
muzealny a nowe technologie

Zadaniem Historionauty jest zaprezentowanie swoim kolegom i koleżankom, rodzicom i sąsiadom
wybranego obiektu i związanej z nim historii. Dzięki nowoczesnym technologiom (np. aplikacjom
komputerowym) można w łatwy sposób ożywić zapomniany przedmiot, opowiedzieć jego historię
i pokazać go światu. Tworzenie wirtualnych kolaży czy animacji może być świetną zabawą, która
dodatkowo uatrakcyjni opowieść o wybranym przez was obiekcie.
Poniżej znajdziecie przykłady narzędzi i aplikacji dostępnych bezpłatnie w Internecie. Część z nich
wymaga korzystania z komputera
, lecz wielu możecie używać na telefonie komórkowym .

Plakat
Prostymi i niezawodnymi formami prezentacji są plakaty i infografiki. Plakat będzie dobrym sposobem promocji waszego projektu.
Pixlr
Canva
PosterMyWall
Crello
DesignBold

Wirtualne kolaże
Technika kolażu większości z was kojarzy się z gazetami i wycinaniem. Ale za pomocą aplikacji
też możecie stworzyć niecodzienne kolaże. Proponujemy proste narzędzia do edycji zdjęć oraz
tworzenia grafik.
Piktochart
Kizoa
Canva
Photovisi

Komiks
Opowieść obrazkową można szybko stworzyć za pomocą darmowych aplikacji dostępnych w smartfonie – wystarczy tylko przygotować zdjęcia i tekst. Aplikacje pomogą wam w łatwy sposób zrobić
komiks, który będzie promował przedmiot muzealny w Internecie. Proponujemy cztery narzędzia
do edycji zdjęć oraz tworzenia napisów i elementów graficznych.
Toony Tool
Make Beliefs Comix
Comic & Meme Creator
Comic Maker – Comic Creator & Meme Maker
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Angażujące obrazy
W promowaniu obiektu muzealnego mogą pomóc obrazy interaktywne angażujące oglądających.
Dodawanie różnych dźwięków, tagów oraz linków do filmów i stron internetowych może wzmocnić
przekaz i zwiększyć atrakcyjność obiektu.
ThingLink
Fodey
Glogster

Gify
Jak pokazać przedmiot w niekonwencjonalny sposób? Może przez jego ożywienie? Do zrobienia
ruchomego obrazu posłużą wam aplikacje do tworzenia GIF-ów. Proponujemy narzędzia, które
w łatwy sposób zamienią statyczny obraz w krótką animację.
Giphy
Boomerang na Instagramie
GIF Maker
Przykłady animowanych GIF-ów obiektów z kolekcji muzealnych znajdziecie na stronie:
www.historiaposzukaj.pl w zakładce Gify

Historia obiektu na internetowej osi czasu
Oś czasu nie musi być nudną linią z datami. Wykorzystując odpowiednie programy, można stworzyć
ciekawą prezentację historii opisywanego przedmiotu. Przedstawiamy łatwe internetowe narzędzia
do samodzielnego stworzenia osi czasu.
Timeline
TimeGraphics
Venngage

Animacje
Animacji nie tworzą tylko filmowcy, każdy może ją wykonać. Aby zrobić krótką animację, wystarczy przygotować prostą scenografię. Później przyda się program, który pomoże zmontować film
animowany z efektami specjalnymi.
Lumen5
Animaker
Animatron
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Mapa – droga obiektu
Za pomocą prostej aplikacji można przygotować wirtualną mapę. Do pinezek na mapie można dodać
zdjęcia i informacje o obiekcie czy okolicy.
NatGeo MapMaker
Google Maps

Puzzle
Układanie puzzli to prosta aktywność, która uczy skupienia, precyzji oraz zapamiętywania obrazów
i kształtów. Współcześnie można stworzyć puzzle interaktywne. W ich przygotowaniu pomogą
aplikacje:
iPuzzle
Puzzle Jigsawplanet
Puzzle online
Puzzle Factory

Podcast
Ciekawą aktywnością może okazać się tworzenie podcastów. Podcast to forma audycji internetowej
zazwyczaj w formie samego dźwięku, który można odtwarzać w dowolnym miejscu i czasie. Nagrany podcast możecie umieścić na przykład na Spotify albo na wewnętrznej platformie szkolnej.
Aby nagrać dźwięk, skorzystajcie z dyktafonu w swoim smartfonie lub z narzędzia Vocaroo. Jeśli
chcecie zmontować dźwięk albo dodać inne efekty, skorzystajcie z darmowego narzędzia Audacity.
Vocaroo
Audacity
(narzędzie do montażu dźwięku)

Quizy
Angażującym sposobem przekazywania wiedzy historycznej są quizy. Skorzystaj z gotowych quizów
historycznych dostępnych jako aplikacje na smartfona lub stwórz quiz dotyczący prezentowanego
obiektu samodzielnie.
Kahoot
Quizlet
Learning Apps
Quiz Historyczny
Historia Polski. XIX wiek

Myśli wokół przedmiotu
Stwórz wizualną notatkę lub mapę myśli wokół wybranego przedmiotu. Tworząc hasła, możesz
kolorami wyróżnić ich najważniejsze elementy. Do takich notatek można także dodać multimedia
i linki zewnętrzne.
Coggle
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Prezentacje
Prezentacja wcale nie musi być nudna i tworzona jedynie w PowerPoincie. Do zrobienia ciekawej
wizualnie prezentacji użyj darmowych narzędzi internetowych.
Prezi
Canva
Emaze

Memy
Memy w sieci zazwyczaj w zabawny sposób komentują bieżące wydarzenia społeczno-polityczne
w kraju i na świecie. Mogą jednak odnosić się również do przeszłości. Możecie wymyślić i przygotować memy historyczne na podstawie dostępnych zdjęć na wolnych licencjach.
iLoveIMG
Generator memów
Meme Generator

Aplikacje dodatkowe
Muzea coraz częściej decydują się na tworzenie gier na podstawie własnych zasobów. Możecie
sprawdzić, czy taka muzealna gra to dobra zabawa, na przykład zapoznając się z poniższymi propozycjami. Sprawdźcie także sami, czy interesujące was muzeum nie wydało własnej aplikacji.
Google Arts & Culture
Pamięć Miasta
Szlakami Polski Niepodległej 1914–1922
Polskie zamki i twierdze na świecie
Dzieje.pl
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