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I. Jak przygotować przyrodniczy GIF z danych NASA? Zajęcia terenowe z perspektywy 

ISS. 

1. Wchodzisz na stronę: https://worldview.earthdata.nasa.gov 

2. Wybierasz filtr, który Cię interesuje: funkcja: ADD LAYERS - daje wiele możliwości (!) 

3. Klikasz: EXIT COMPARISON, pojawia panel tworzenia GIF 

4. W panelu wybierasz interesujące Cię daty i klikasz znak PLAY 

5. Klikasz w oznaczenie KAMERY, po czym pojawia się ramka, którą można powiększać lub 

pomniejszać i przesuwać. Po wybraniu odpowiedniego miejsca na Ziemi klikamy - CREATE 

GIF 

6. Otrzymujesz GIF, który możesz pobrać i udostępnić. 

 

II. Wirtualna podróż po muzeach przyrodniczych świata, czyli jak stworzyć 

interaktywną mapę? 

1. Wejdź na stronę --> https://www.pictramap.com/ 

2. Wybierz przycisk --> REGISTER 

Wskazówka: Łatwiej jest korzystać z wersji stacjonarnej - na komputerze niż mobilnej na 

telefonach komórkowych. 

3. Przejdź procedurę rejestracji - możesz do tego wykorzystać konto Google. 

4. Po zalogowaniu będziesz korzystać z wersji --> Account Plan Free 

W związku z tym będziesz mógł stworzyć 2 projekty (można je usuwać), w którym 

maksymalnie na danej mapie możesz zaznaczyć 10 punktów i wykorzystać/zastosować 20 

zdjęć (takich, które możesz wgrywać do programu). 

5. Zaczynasz tworzyć Twój projekt od podania jego nazwy: My Projects --> Name --> Create 

6. Po stworzeniu projektu należy wybrać typ mapy, którą chce się stworzyć (np. przygodowa, 

historyczna, satelita itp.) --> prawa strona ekranu --> po kliknięciu na nazwę mapy widzimy 

jej układ, kolorystykę i zarys treści. 

7. Dane punkty na mapę wgrywamy poprzez miejsce --> find a place. Po wstawieniu punktu 

na mapie możemy wgrać do niego konkretne zdjęcie/QR kod np. danego muzeum. 

Wybierając kolejny punkt możemy także dobrać środek transportu, który będzie łączył te dwa 

punkty np. bus, łódź, pociąg, samolot. 

8. Po lewej stronie ekranu podstawiają się nam wskazane przez nas punkty, które można 

edytować czy pasować (w górę i w dół). 

9. Zdjęcia wgrywamy w zakładce --> Pictures. 

10. Przycisk - view animation umożliwia podgląd stworzonej przez nas animacji, a dzięki 

przyciskowi save zapisujemy naszą mapę. 

 

Powodzenia! 
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