
OPIS APLIKACJI PUPPET PALS HD
[odcinek 6: Dzieci tworzą – Tablety w bibliotece]

Puppet  Pals  HD  to  aplikacja,  która  umożliwia  wyreżyserowanie  własnej  scenki  teatralnej.  Pozwala 
użytkownikowi zaanimować kilka wybranych z listy postaci i nagrać głos, który zostanie pod nie podłożony, 
a następnie wyeksportować scenkę w formie filmiku.

Aplikacja jest przeznaczona głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej. 

PODSTAWOWE CECHY APLIKACJI

Aplikacja jest dostępna na platformę iOS, tylko w wersji angielskojęzycznej. Zawiera jednak bardzo proste 
hasła  zestawione  z  graficznymi  reprezentacjami  (ikony,  obrazki),  więc  jej  użytkowanie  w  praktyce  nie  
wymaga znajomości języka angielskiego. Aplikacja w okrojonej wersji jest bezpłatna, lecz można dokonywać 
zakupów wewnątrz aplikacji.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DO CZEGO SŁUŻY

Puppet Pals HD służy do tworzenia własnych scenek teatralnych. W bezpłatnej wersji aplikacji użytkownik 
ma do wyboru kilka różnych postaci oraz różne wersje scenografii. W prezentowanej wersji jest dostępnych 
siedem postaci (mysz, kruk, smok, wróżka, rycerz, królewna, czarownica) oraz trzy tła (zamek, jaskinia, las).

Aby stworzyć scenkę, należy wybrać dostępne tło oraz postaci. Postaci animuje się, poruszając nimi wprost  
na ekranie. Równocześnie należy nagrywać głos. Podczas tworzenia scenki można korzystać z opcji pauzy – 
chwilowego zatrzymania nagrywania materiału. Gotową scenkę można wyeksportować jako film i zamieścić  
na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub wysłać e-mailem.

Zakup  wersji  pełnej  (4,99$)  pozwala  na  dodawanie  do  scenek  samodzielnie  przygotowanego  tła  i 
narysowanych postaci. 

Można  także  pobrać  bezpłatną  aplikację  Puppet  Pals  2 (https://itunes.apple.com/pl/app/puppet-pals-
2/id589141096?mt=8), która oferuje inny zestaw postaci i scenografii.

https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-2/id589141096?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/puppet-pals-2/id589141096?mt=8


JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ APLIKACJĘ?

• Aplikacja może stanowić część klasycznych warsztatów teatralnych dla dzieci i być pretekstem do 
poszerzenia ich wiedzy o filmie i teatrze.

• Aplikacja może stanowić pretekst do rozmowy na różne ważne tematy (np. o ekologii,  ochronie 
środowiska) i sposób na wyrażenie przez dzieci przemyśleń.

DOSTĘPNE SCENARIUSZE UŻYCIA

W ramach Lekcji 6 dostępne są dwa scenariusze zajęć realizowanych z wykorzystaniem tabletu i aplikacji 
Puppet Pals HD:

• Puppet Pals HD – bajkowe scenki (stopień trudności: 1)

• Puppet Pals HD – warsztaty teatralno-filmowe „Ekologiczna baśń” (stopień trudności: 2)

PODOBNE APLIKACJE Z PAKIETU REKOMENDOWANYCH

Hopscotch – aplikacja służy do tworzenia scenek i animowania postaci za pomocą prostych „klocków” z 
kodem. Przeznaczona dla nieco większych dzieci.

Projekt  „Tablety  w  Twojej  bibliotece”  jest  elementem  Programu  Rozwoju  Bibliotek,  który  od  2009  roku  realizuje  Fundacja  Rozwoju  
Społeczeństwa Informacyjnego.
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