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 Temat: 
Drukujemy zdjęcie. 

Poziom: 
- trudny. 

Słowa kluczowe: 
litofan, Pixabay, 3D Builder. 

Opis: 
Podczas tej pracy wykonamy przekształcenie zdjęcia 2D w 3D. Metoda ta bardzo często 
wykorzystywana jest do tworzenia litofanów, czyli tworzenia płaskorzeźby ze zdjęć. Litofan to 
cienka płytka porcelanowa wykorzystywana jako dekoracja. Płaskorzeźba ta oglądana w 
świetle przechodzącym przez ścianki bardzo często wykorzystywana jest jako ozdobna osłona 
na różne źródła światła. Światło przechodząc przez półprzezroczyste tworzywa (w naszym 
wypadku nasz wydruk z drukarki 3D) tworzy cienie o intensywności zależnej od jej grubości w 
danym miejscu. Tak powstała praca daje bardzo niezwykłe efekty obrazu, zwłaszcza jeśli 
podświetlimy ją ogniem świecy lub lampy naftowej. 
 
Sama technika litofanu polega na przekształceniu obrazu 2D w taki sposób, że w miejscach 
ciemnych nałożona jest grubsza warstwa materiału, a w miejscach jasnych cieńsza. 
Początkowo do produkcji wykorzystywano prześwitującą porcelanę, która podświetlona 
umożliwiała zobaczenie wyraźnego obrazu w odcieniach szarości, dziś coraz częściej stosuje 
się technikę druku 3D. 
 
Scenariusz jest dedykowany dla klas VII – VIII szkoły podstawowej podczas lekcji plastyki lub 
innych zajęć o charakterze artystycznym. 

Klasa: 
Szkoła podstawowa klasy VII – VIII. 

Potrzebne materiały: 
- drukarka Avtek CreoCube 3D, 
- komputer z oprogramowaniem Avtek Slicer, 
- dostęp do Internetu, 
- oprogramowanie do przekształcania obrazu np. 3D Builder lub inna darmowa aplikacja 
internetowa np. www.3dp.rocks/lithophane 

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

Opis projektu: 
 

http://www.3dp.rocks/lithophane
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Cele lekcji: 

 Uczeń wie (cele ogólne, dydaktyczne): 
- zapoznanie uczniów nowoczesną technologią druku na drukarce 3D, 
- praca z modelami trójwymiarowymi, 
- rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego, 
- zapoznanie z techniką tworzenia litofanu. 

 Uczeń potrafi (cele operacyjne): 
- uczeń potrafi posługiwać się komputerem, włącza programy, zapisuje, wczytuje pliki do 
programu 
- uczeń potrafi przetworzyć zdjęcie 2D w trójwymiarowy obraz,  
- uczeń potrafi opisać proces działania drukarki 3D, 
- uczeń potrafi wyszukiwać oprogramowanie, dzięki któremu można przetworzyć obrazy, 
- wie co to jest litofan, do czego się go wykorzystuje i jakie są jego właściwości. 

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. W pierwszej kolejności musimy wybrać zdjęcie, które będziemy przetwarzać. Warto 
zwrócić uwagę, że zdjęcie, które będzie bardziej kontrastowe ukaże lepszy efekt jako 
wydruk 3D. W naszym przykładzie skorzystamy ze zdjęcia pobranego z biblioteki 
darmowych zdjęć ze strony www.pixabay.com, ale możemy również wykorzystać 
swoje własne zdjęcie lub użyć do tego celu kamery wbudowanej w komputer. 
 

2. W naszym przykładzie korzystamy ze zdjęcia pobranego z Pixabay: 
 

http://www.pixabay.com/
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3. Następnie przechodzimy na stronę www.3dp.rocks/lithopane na której skorzystamy z 
darmowej aplikacji on-line która przekształci nasze zdjęcie na litofan. 
 

 
 

4. Przeciągamy pobrane wcześniej zdjęcie na powierzchnię programu. 
 

 
 

5. Korzystając z przycisku Settings i wybierając z menu Image settings możemy 
dostosować swój obraz. 

 

http://www.3dp.rocks/lithopane
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6. Poniżej płaszczyzny roboczej możemy wybrać rodzaj powierzchni, która chcemy 
wykorzystać, po wybraniu należy wcisnąć przycisk Refresh. 

 

 
 

7. Po utworzeniu trójwymiarowego obrazu klikamy na przycisk Download i pobieramy 
gotowy plik STL do domyślnej lokalizacji pobierania 

 

 
 

8. Tak pobrany plik możemy wczytać do programu Avtek Slicer 
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9. Przygotowujemy drukarkę do pracy i przesyłamy plik do wydruku korzystając z 
instrukcji zatytułowanej: Przygotowanie drukarki Avtek CreoCube 3D, przesyłanie pliku 
do wydruku, wydruk 

 
10. Inną metodą może być wykorzystanie programu pracującego na systemie Microsoft 

Windows 3D Builder. 
 

1. Jeśli nie masz jeszcze aplikacji do 3D Builder na swoim komputerze, pobierz ją ze sklepu 
Microsoft Store. 
 

 
 

11. Po instalacji otwieramy program i wybieramy Otwórz. 
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12. Następnie klikamy w menu i wybieramy Otwórz, Załaduj obraz i wybieramy wcześniej 

pobrany plik zdjęcia. 
 

 
 
13. Tak pobrany obraz możemy przekształcić za pomocą wybranej przez nas metody, 

możemy również wybrać odpowiednie poziomy oraz wygładzenia. 
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14. Następnie klikamy Importuj obraz i zapisujemy go na swoim komputerze. 
 

 
 
15. Tak pobrany plik możemy wczytać do programu Avtek Slicer i rozpocząć proces 

drukowania. 
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