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    Тема на урочната единица/страница  

Създаване на графично изображение по зададена тема. Упражнение 

 

  Дотук се запознахте с всички инструменти за чертане и рисуване, предлагани от графичния 

редактор Paint. Сега ще ги приложите на практика за създаване на цялостна картина. И тъй като е 

зима, ви  предлагаме да нарисувате “Зимна картина”. Тя би могла да изглежда така: 

   
Етапи по създаване: 

1.Определяне на размера и цветовете на изображението 

  Преди да започнете да рисувате, е добре да определите големината 

на картинката си. 

1.  От менюто на бутона Файл/File изберете Свойства/Properties. 

Отваря се прозорецът Свойства на изображението/Image Properties. 

2.  Изберете мерната единица посредством радиобутон в секцията 

Единици/Units. 

3.  В секцията Цветове/Colors можете да определите дали ще рисувате с цветове, или картината 

ви ще е черно-бяла. 

4.  Задайте размерите на изображението – Ширина/Width и Височина/ 

Height. 

5.  Натиснете бутона OK, за да потвърдите направения избор. 

При зареждане на изображение в долния му десен връх и в средите на 

долната и дясната му страна има манипулатори. Можете да ги използвате за промяна на неговия 

размер 

2. Определяне на фона Цветът на фона може да се промени, като се избере основен цвят 

Цвят 1/Color 1 и се използва инструмента Запълване с цвят/Fill with color3.  

3.Чертане на фигури 

Инструментите от групата Фигури/Shapes са използвани за начертаване на повечето елементи 

в картинката: Триъгълник/Triangle за покрива на къщата и елхичката; Правоъгълник/Rectangle 

за къщата,комина, вратата на къщата, стъблото на елхичката и тенджерата (шапката) на 

снежния човек; Закръглен правоъгълник/Rounded Rectangle запрозореца на къщата; 

Oвал/Ovalза главата и тялото на снежния човек;Звезда с 5 лъча/Five-point star за звездите; 

Линия/Line за прозореца и дръжките на тенджерата и метлата. 

4.Рисуване със свободна ръка 

Молив/Pencil е използван за рисуването на дървото, метлата, очите, 

устата, носа и копчетата на снежния човек. С инструмента Четки/Brushes е нарисуван 

пушекът, като е избран видът Спрей/Airbrush. 

5.Копиране, преместване и обработване на част от изображението 


