Metodický list
Návrh a vizualizace bytu na počítači ve 3D: HOMESTYLER
Pomůcky z projektu:
 pro učitele: popis aktivity a metodický list,
 pro učitele i žáky:
 videotutoriály „První přihlášení“, „Vytvoření dětského pokoje“ a „Prezentace výsledků“ (na YouTube),
 pracovní list,
 anglicko-český slovník s výrazy používanými v programu Homestyler.
(všechny pomůcky jsou zároveň v elektronické formě na stránkách www.spsopava.cz, sekce „STAGE14“)
Před výukou:
 prohlédněte si videotutoriály a pročtěte pracovní list,
 vyzkoušejte si vytvořit a vybavit místnost – např. obývací pokoj spojený s kuchyní,
 ověřte, zda na školních počítačích vše funguje.
Doporučený průběh výuky:
1. a 2. vyučovací hodina
 shlédnete s žáky video „První přihlášení“,
 dáte žákům k dispozici pracovní list a slovník,
 žáci spustí Homestyler a přihlásí se,
 shlédnete s žáky video „Vytvoření dětského pokoje“,
 žáci vytvoří a vybaví 1 místnost: dětský pokoj, obývací pokoj, ložnici nebo obývací pokoj spojený s kuchyní,
 shlédnete s žáky video „Prezentace výsledků“,
 pak vytvoří (dají ke zpracování) snímek ve vysokém rozlišení a panorama,
 bude-li čas, pokračují v práci, jinak se odhlásí,
 upozorníte žáky, že v práci mohou pokračovat i doma.
3. vyučovací hodina
 žáci uloží vytvořený snímek ve vysokém rozlišení do souboru,
 žáci si prohlédnou vytvořené panorama,
 žáci svůj návrh upravují a dotvářejí,
 žáci vytvoří základní snímek místnosti ve 2D a 3D zobrazení a uloží je na počítač,
 žáci Vám zašlou e-mailem základní snímky (2D a 3D), snímek ve vysokém rozlišení a odkaz na vytvořený návrh,
 budou-li mít žáci zájem, mohou sdílet svůj návrh na Facebooku.
4. a další vyučovací hodina
 nyní je prostor pro kreativní práci žáků, mohou:
 připojit k vytvořené místnosti další místnost,
 vytvořit návrh celého bytu od začátku,
 změřit svůj byt nebo pokoj a v Homestyleru vytvořit návrh na nové vybavení,
 vytvořit byt na základě daných kritérií, např. „Vytvořte byt 1+1, který bude obdélníkového půdorysu o rozměrech
7 × 5,5 m.“
Konzultant a garant činnosti:
Ivo Rychtar, E:ivo.rychtar@email.cz, M: 608 848 648, Skype: ivorychtar
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