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Temat:
Herb szkoły.

Poziom
- łatwy.

Słowa kluczowe:
- 3D Builder, herb szkoły.

Opis:
W tym projekcie przekształcimy dwuwymiarowy obraz tarczy naszej szkoły na obraz 3D za
pomocą programu 3D Builder. Scenariusz jest dedykowany dla klas IV - VI szkoły podstawowej.
Może być również wykorzystywany ze starszymi klasami do poznawania podstaw druku 3D.

Klasa:
Szkoła podstawowa, klasy IV – VI.

Potrzebne materiały:
- drukarka Avtek CreoCube 3D,
- komputer z oprogramowaniem Avtek Slicer,
- dostęp do Internetu,
- program 3D Builder pobrany ze sklepu Microsoft Store i zainstalowany na komputerze z
systemem operacyjnym Microsoft Windows.

Czas realizacji:
1 x 45 minut + czas na wydruk projektu.

Cele lekcji:
Uczeń wie (cele ogólne):
- zapoznanie uczniów nowoczesną technologią druku na drukarce 3D,
- praca z modelami trójwymiarowymi,
- rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego,
- poznanie symboli szkoły – herb, tarcza szkoły,
- poznanie metody konwersji zdjęcia, rysunku na model trójwymiarowy.

Uczeń potrafi (cele operacyjne):
- uczeń potrafi posługiwać się komputerem, włącza programy, zapisuje, wczytuje pliki do
programu,
- uczeń potrafi zaprojektować prosty trójwymiarowy model,
- uczeń wie co to są warstwy wydruku,
- uczeń potrafi opisać proces działania drukarki 3D,
- uczeń zna historię swojej szkoły,
- wie z jakich elementów składa się herb jego szkoły,
- umie wykorzystać własną kreatywności do wykonania indywidualnego projektu,
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- przy pomocy konwersji zdjęcia lub rysunku potrafi zaprojektować na komputerze, w
programie do projektowania 3D, model herbu szkoły.

Uwagi dla prowadzących zajęcia
W młodszych klasach wszystkie techniczne aspekty przygotowywania druku musi wykonać
nauczyciel, ściągnięcie oprogramowania, założenie filamentu do drukarki, połączenie drukarki
z komputerem.
Drukarka posiada precyzyjne ruchome elementy, których nie należy dotykać.
Technologia wydruku polega na podgrzewaniu filamentu do wysokiej temperatury –
zwracamy uwagę, aby zawsze pracować przy zamkniętej pokrywie drukarki ze względu na
możliwość poparzenia.
Czynności związane z projektowaniem po objaśnieniach pozostawiamy uczniom.

Przebieg zajęć:
1. Zajęcia rozpoczynamy od przedstawienia historii oraz omówienia wyglądu herbu
naszej szkoły. W tym celu możemy posłużyć się informacjami, ze strony szkoły,
możemy zaprosić na lekcję dyrektora szkoły lub absolwenta, który przedstawi nam
historię i ciekawostki z życia szkoły.
2. Wyjaśniamy w jaki sposób konwertujemy zdjęcie na model 3D. W tym celu
skorzystamy np. z aplikacji 3D Builder, którą możemy zainstalować na komputerze z
systemem Windows. Aplikacja posiada funkcję, która może bardzo łatwo konwertować
obraz do pliku STL który wykorzystamy w naszej pracy.
Program nie będzie to działać na komputerze z systemem operacyjnym MacOS.
3. Jeśli nie mamy aplikacji do 3D Builder na swoim komputerze, pobieramy ją ze sklepu
Microsoft Store.
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4. Ze strony internetowej swojej szkoły lub korzystając z własnych zasobów ściągamy
herb, tarczę swojej szkoły.
Przykładowo ze strony Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu możemy pobrać obrazek
tarczy szkoły ze strony głównej. Najeżdżamy myszką na obrazek tarczy szkoły.

5. Klikamy prawy klik na myszce i wybieramy Zapisz grafikę jako…

6. Nastepnie zapisujemy obraz w domyślnej lokalizacji pobranych plików na komputerze.
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7. Po zapisaniu pliku przechodzimy do aplikacji 3D Builder. Przeciągamy obraz do obszaru
roboczego lub klikamy menu, Otwórz, Załaduj obraz.

8. Wybieramy obraz z lokalizacji, gdzie zapisaliśmy wcześniej plik i otwieramy go.
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9. Kiedy mamy już wczytany obrazek do programu możemy do odpowiednio dostosować.
Przesuwamy suwaki Poziomy i Wygładzenie, do momentu aż obraz będzie wyraźny.

10. Możemy również konfigurować model, używając opcji Kontur, Mapa wysokości,
Krawędź, Stempel, aby uzyskać różne efekty.
11. Następnie możemy pod herb szkoły wstawić sześcian, który będzie podkładką pod nasz
herb. Na tym podkładzie możemy dodać również własny tekst.
12. Wybieramy menu Wstaw i klikamy sześcian.
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13. Tak rozszerzamy sześcian, aby dostosować jego wielkość pod tarczę oraz
dostosowujemy jego wysokość.
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14. Jeśli dostosowaliśmy już swój model, klikamy przycisk Importuj obraz. W tym miejscu
możemy zmienić skalę za pomocą narzędzia Skala na dole obszaru roboczego. Podczas
skalowania warto zablokować proporcje, klikając blokadę w tym samym menu.

15. Tak przekształcony model możemy zapisać do pliku SLT, a następnie wczytać go do
programu Avtek Slicer
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16. Przygotowujemy drukarkę do pracy i przesyłamy plik do wydruku korzystając z
instrukcji zatytułowanej: Przygotowanie drukarki Avtek CreoCube 3D, przesyłanie pliku
do wydruku, wydruk.
17. Gotowe prace można wywiesić na gazetce szkolnej, mogą posłużyć na lekcjach do
przedstawiania i opisu tarczy szkoły.
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