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ToonDoo, czyli e-komiks w edukacji 
 
 
 Komiksy używane były w edukacji (szkolnej i nieformalnej) od dawna. Jeszcze przed 
drugą wojną światową wykorzystywano je na przykład do tworzenia historyjek edukacyjnych 
w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Wizualne ujęcie myśli, dźwięków, akcji, treści 
merytorycznych z pewnością zamieni każdą lekcję w zajęcia, których uczniowie szybko nie 
zapomną.  
 Jednym z wielu dostępnych kreatorów komiksów w Internecie jest program ToonDoo.  
ToonDoo jest bezpłatnym programem online do tworzenia komiksów i książeczek 
komiksowych. Aplikacja jest prosta w obsłudze. Mimo, że jest w języku angielskim, korzysta 
się z niej w sposób „intuicyjny”. ToonDoo posiada bardzo bogatą kolekcję grafiki i funkcji. 
Poniżej instrukcja tworzenia swojego komiksu. 
 

1. Wejdź na stronę www.toondoo.com. 
2. Kliknij prawe okno Sing up Free.  
 

 
 

3. Wybierz okno z czerwonym napisem Free. Pojawią się dwa okna rejestracyjne. 
Wybierz formularz (darmowe konto) znajdujący się po prawej stronie. Utwórz swoje 
konto. Kliknij Sign up for ToonDoo. 

 
 

 



4. Zaloguj się na swoje konto Log in. 
 

 
 
 

5. Kliknij  Toons, a potem opcję Create Toon. Dobierz odpowiedni układ planszy. 
 

 
 
 

6. Rozpocznij tworzenie własnego komiksu. Dodawaj kolejne elementy m.in.: tła, 
okazjonalne tła, karykatury, rekwizyty oraz możliwość dodawania własnych 
obrazków.  

 

 
 
 



 
 
7. Przeciągaj i upuszczaj wybrane opcje na pole komiksu.  
 

 
 
 

8. Wstaw dymki i wpisz tekst. Aplikacja generuje polskie znaki. Chmurki można 
zwiększać, zmniejszać, wydłużać, skracać, zmieniać kierunek.  

9. Zapisz swoją pracę w zakładce ToonDoo za pomocą opcji Save as, gdy zapisujesz 
komiks po raz pierwszy lub Save (zapisujesz po raz kolejny).  

 

 
 
 

10. Nadaj tytuł, opis i tagi. Zaznacz, czy pozwalasz innym na modyfikację swojej pracy 
lub jej pobranie. Wybierz opcję pracy: publiczny, prywatny lub dostępny za twoją 
zgodą wybranym osobom. Uwaga: formularz nie rozpoznaje polskich znaków. 
Wybierz  Publish, a następnie OK. Twój komiks znajduje się w zakładce Toons. 
 



 
 
 
 
11. Kolejne okno umożliwia: otrzymanie adresu internetowego komiksu (Goto Page), 

wydruk komiksu (Print Toon), kontynuowanie pracy nad komiksem lub jej 
zakończenie (OK!). Gotowy i zapisany komiks można ponownie edytować. 

 

 
 
 

12. Na dole ekranu dostępne są również inne narzędzia (Tools). 
 

 
 
LOCK – blokowanie tła, dzięki temu możemy dowolnie zmieniać inne elementy, tło jest 
„nieruchome”. 
SHRINK – zmniejszanie wybranego elementu. 
ENLARGE – powiększanie wybranego elementu. 
CLONE – kopiowanie wybranego elementu. 
FLIP – obrót w pionie wybranego elementu. 
ROTATE – obrót o dowolny kąt wybranego elementu. 
TO FRONT – zmiana kolejności wyświetlania wybranego elementu do przodu. 
TO BACK – przesunięcie obiektu do tyłu. 
DELETE – usunięcie wybranego obiekt. 



 
Kolejne ikony umożliwiają edycję obiektów w zależności od ich wyboru (losowy wybór 
rekwizytów, mimika twarzy wyrażająca emocje, postawa czy kolor). 
 
DoodleR jest zbiorem narzędzi do samodzielnego rysowania i malowania. Aby stworzyć 
własną postać wybierz z dowolnego menu wybierz TraitR. Pracę zacznij od wyboru postaci 
od podstaw lub gotowej postaci kobiety, bądź mężczyzny.  
 

 
 

 
W następnej kolejności określ pozostałe elementy budowy głowy (oczy, uszy, włosy, fryzurę, 
rysy twarzy, kształt i wielkość głowy, mimikę, itd. Potem można już „rysować” całą 
sylwetkę, a na końcu ubrać swoją postać, dodać ozdoby i dodatki. Po nadaniu nazwy swój 
projekt można zapisać w menu MY GALLERIES w folderze MY TRAITRS.  
 

 
 

 
ImagineR pozwala na pobieranie zdjęć z Internetu lub z dysku komputera. Można je potem 
zapisać w swojej galerii (ADD TO GALLERY) lub wcześniej poddać edycji (LOAD IN 
EDITOR). 
 
 
 Z wykonanych scen można stworzyć książeczkę za pomocą BOOK MAKER.  
Uwaga: BOOK MAKER nie obsługuje pionowych układów plansz.  
Do książeczki przeciągnij swoje sceny. Na ostatniej stronie nadaj tytuł i opublikuj. Praca jest 
dostępna na twoim koncie w programie ToonDoo. Można ją oczywiście zamieścić na stronie 
internetowej lub blogu przez wklejenie wygenerowanego kodu. 
 

 

 
 

 



 
Książeczkę można również wysłać emailem poprzez wklejenie w treść wiadomości linku do 
komiksu skopiowanego z paska adresu.  
 

 
 

Inne aplikacje do tworzenia komiksów: 
 
 Bitstrips 
 Make Beliefs Comix 
 Pimpampum 
 Pixton 
 Storybird 
 StoryJumper 
 Strip Generator 
 Write Comics 
 

 Praca z programem jest bardzo przyjemna i sprawia wiele radości. Zapraszam zatem 
do eksperymentowania z ToonDoo oraz innymi podobnymi aplikacjami. 


