
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ REVELATION NATURAL ART

Το παραπάνω λογισμικό έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και υποστηρίζει και 
κινούμενες εικόνες, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για την εκπαιδευτική πράξη, 
γιατί είναι πολύ ελκυστικές για τα παιδιά.

Οι εικόνες που παρουσιάζονται παρακάτω είναι δυο κινούμενες εικόνες που 
έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από υποψηφίους επιμορφωτές κατά την γνωριμία 
μας  με  το  συγκεκριμένο  λογισμικό,  ενώ  δύο  εικόνες  (η  μια  κινούμενη)  έχουν 
δημιουργηθεί  από  ένα  μαθητή  της  Α'  τάξης  και  μια  μαθήτρια  της  Δ'  τάξης  του 
οικογενειακού μας περιβάλλοντος.

Α. – Η εικόνα Euro

Η κινούμενη εικόνα παρακάτω αποτελείται από  15 διαφορετικά πλαίσια, τα 
οποία  εναλλάσσονται  με  καθυστέρηση  από  100  –  600  ms.  Το  πρώτο  πλαίσιο 
προέκυψε  από  την  τυχαία  επανάληψη  της  ίδιας  στάμπας.  Τα  επόμενα  πλαίσια 
προέκυψαν  αφού τοποθετήσαμε  στην  ίδια  θέση  διαφορετική  στάμπα.  Τα 8  αυτά 
πρώτα  πλαίσια  (0,01€  -  1€)  ακολουθούνται,  με  αντιγραφή  και  επικόλληση,  σε 
αντίστροφη σειρά από τα 7 τελευταία. Τέλος έχει χρησιμοποιηθεί η λειτουργία της 
συμμετρίας ως προς τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα.

   

   

 



Β.- Η εικόνα Heart

Τα  διαδοχικά  πλαίσια  της  παρακάτω  κινούμενης  εικόνας  προέκυψαν  από 
αποθήκευση σε διαφορετικό πλαίσιο κάθε νέας εργασίας στην αρχική εικόνα. Για το 
πρώτο  πλαίσιο  απλώς  απλώσαμε  με  σωληνάριο  χρώματος  μπλε  τυχαίες  γραμμές 
στην  επιφάνεια  του  χαρτιού  σχεδίασης.  Αφού αντιγράψαμε  και  επικολλήσαμε  το 
στιγμιότυπο, με το εργαλείο «ανάμειξη» γεμίσαμε το υπόλοιπο χαρτί. Στο επόμενο 
πλαίσιο  χρησιμοποιήσαμε  το  εργαλείο  «όξυνσης».  Στη  συνέχεια,  με  αερογράφο 
χρώματος κόκκινου, σχεδιάσαμε σταδιακά μια καρδιά. Δημιουργήθηκαν με τον τρόπο 
αυτό έξι πλαίσια για τα οποία καθορίσαμε διάρκεια διαδοχικής προβολής από 200 ms 
για  το  πρώτο  έως  700  ms για  το  τελευταίο.  Αντιγράψαμε  και  επικολλήσαμε  σε 
αντίστροφη σειρά τα 5  προηγούμενα στάδια της  εργασίας  και  δημιουργήθηκε  το 
αποτέλεσμα που παρουσιάζεται.

Στον πίνακα παρουσιάζονται τα πλαίσια της κινούμενης εικόνας:

   

   

   

 



Γ.- Η εικόνα OrAnn

Η εικόνα  αυτή  φτιάχτηκε  στα  πλαίσια  της  γνωριμίας  δυο  μαθητών  με  το 
περιβάλλον εργασίας.

Στην αρχή ξεκίνησαν με χρησιμοποιώντας "Χαρτί Σχεδίασης" με υφή "Μετάξι 
Έντονο" και χρώμα κιτρινωπό. Στη συνέχεια, με τη χρήση μαρκαδόρου και επιλογές 
χοντρής μύτης και κόκκινου χρώματος ζωγράφισαν την καρδιά. Συνεχίζοντας, με 
τον αερογράφο έφτιαξαν το μωβ περίγραμμα. Τελείωσαν προσθέτοντας τη στάμπα 
της μάγισσας στο κέντρο της καρδιάς.

Δ.- Η εικόνα Azor

Η παρακάτω εικόνα φτιάχτηκε από μια μαθήτρια. Με υφή μετάξι στο χαρτί, 
χρωμάτισε  με  πράσινο  όλη  την  επιφάνεια.  Με  ανάμειξη  προέκυψαν  κίτρινες 
αποχρώσεις. Επικόλλησε το δάσος, του άλλαξε μέγεθος και πρόσθεσε τη σπηλιά. Στη 
συνέχεια  επικόλλησε  διαφορετικά  στιγμιότυπα  από  το  σκυλάκι,  αφού  το  έκανε 
μικρότερο και  το  έβαλε σε διαφορετική θέση,  ώστε να φαίνεται  πως το σκυλάκι 
πηγαίνει προς τη σπηλιά.

    

Μια άλλη πρόταση για την αξιοποίηση του Revelation Natural Art:

Μονοκοντυλιά

Τα  παιδιά  διακόπτουν  τη  γραμμή  τους  και  αποθηκεύουν  τα  διαφορετικά 
στιγμιότυπα σε διαδοχικά πλαίσια.

Σημείωση: τα αρχεία προέλευσης αποθηκεύτηκαν ως gif και ανοίγουν με τον Internet Explorer.


