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TIKSLAS

DALYKŲ
PRITAIKYMO
REKOMENDACIJA

Sukurti 1 minutės audiovizualinį darbą, remiantis
pasirinktu poezijos ar prozos kūriniu. 

- Lietuvių kalba
- Teatras 
- Dailė
- Muzika
- Anglų k., kt. užsienio kalbos
- Eilėraštį pakeitus gamtos mokslų
reiškiniais, formulėmis, istoriniais
įvykiais, metodą galima pritaikyti
įvairių dalykų pamokose. 



UGDOMOS
KOMPETENCIJOS Užduoties metu ugdomas vizualinis raštingumas, 

kūrybinis mąstymas, teksto analizavimas.

VIDEO HAIKU

Mokiniams, atliekantiems šią užduotį, svarbu duoti daug
laisvės.

Ši užduotis supažindina mokinius su filmavimo ir
montažo pagrindais. Suprantame, jog jų kompetencijos
skiriasi, todėl rezultatai taip pat gali būti labai skirtingi.
Bet užduoties tikslas yra visus įtraukti, todėl stipri kritika
kūrimo procese nėra skatinama. Procesas turi būt
svarbesnis už rezultatą.



PRIEMONĖS

Telefonas bus pagrindinis 
 vaizdo fiksavimo
prietaisas.
Jeigu kas nors turės poreikį,
galima filmuoti ir su video
kamera, bet tikrai nebūtina. 

TELEFONAS

Kompiuteris gali būti parankus
prietaisas montažo etape,
tačiau tai nėra privaloma
priemonė. Telefonuose galima
įdiegti montažo programėles.
Tačiau jei yra galimybė,
rekomenduojama naudotis
kompiuteriu.

KOMPIUTERIS (NEPRIVALOMA)



PROCESO EIGA
Šiai užduočiai mes paprastai skiriame nuo dviejų iki trijų
dienų, tačiau procesą galima pritaikyti prie esamo
poreikio. Užduotis pradedama nuo to, jog kiekvienas
mokinys turi surasti sau patinkantį eilėraštį, haiku, pjesę ar
dainą. Tada iš patinkančio kūrinio išsirinkti tris eilutes,
kurios labiausiai įkvepia vizualiems kadrams, istorijai.

Trumpai pasiaiškinkime, ką reiškia vienas kadras. 
Vienu kadru laikoma video medžiaga, tai kas yra
nufilmuota nuo mygtuko REC paspaudimo iki jo išjungimo.

Išsirinkus trieilį, einame prie kito etapo - kadrų
sugalvojimo. Šį video kūrinį turi sudaryti lygiai trys kadrai.
Vienas kadras atliepia vieną eilutę. Todėl svarbu
pagalvoti apie savo esamą turinį ir jam sugalvoti vizualų
kadrą. Po trumpo kadro apgalvojimo mokiniai gali pereiti
prie filmavimo (tai gali būti namų darbai).



PROCESO EIGA
Nufilmuoti kadrai turi būt sujungti į vieną filmuką.
Trukmė - daugiausiai viena minutė. 

Video eigoje - pradžioje arba pabaigoje turi
pasirodyti tekstas su eilėraščiu, kurį pasirinko
mokiniai.

Rekomenduojame atkreipti dėmesį į garsinį foną - 
 nenaudoti muzikos, pasirinkti vaizdo įraše užfiksuotą
audio takelį arba legaliai panaudoti internete rastą
garsą (-us).

Atkreipkime dėmesį į montažą - kadrų trukmę.
Norėtųsi sukurti ritmą, jog vieni kadrai būtų ilgesni,
kiti trumpesni, visai kaip ir haiku skiemenų koncepcija
7 - 5 - 7.



Aplankale su skaidrėmis radote
ir kelis pavyzdžius, kuriuos
dabar galite peržiūrėti.

PAVYZDŽIAI



PAVYZDŽIAI

Atkreipkime dėmesį, jog Sibilės haiku neturi muzikos.
Jame skamba garsas, kuris buvo įrašytas filmavimo
metu ir naudojamas visame video. 

Manome, kad atsiras žmonių, kurie naudos muziką,
nufilmuos daugiau kadrų ar pan. Visi metodai
tinkami, kol žmogus laikosi sumanytos idėjos. Pridedu
Agnės pavyzdį, kuris atspindi tokią situaciją. 



TECHNINĖ PAGALBA

https://vimeo.com/421045260

Pridedame video pamokas apie filmų kurimą, filmavimo ir montažo
procesus. Šią medžiagą galima peržiūrėti pamokos metu, tačiau svarbu
suteikti mokiniams nuorodas, jog jie galėtų žiūrėti savo ritmu.

FILMAVIMAS

https://vimeo.com/420970635

Montažo programėlė telefonui - 
Adobe Premiere Rush. Nuo 19:20.

Montažo programa PC -
Davinci Resolve. Nuo 00:22.

MONTAŽAS



FILMAVIMAS

PLANAI

Atkreipkime dėmesį, jog yra skirtingų būdų
nufilmuoti tą patį kadrą. Todėl reikia
pasirinkti tinkamiausią būdą tai padaryti.

Rekomenduojame panaudoti abu skirtingus
planus tam, kad sukurtume vaizdinę įvairovę.
Nepamirškime naudoti stambų kadrą
mažoms detalėms, kurias norime pabrėžti.
Bendrą kadrą - aplinkai.

Filmuojant galima pasirinkti - judinti kamerą
arba ne. Tai irgi transliuoja energiją.
Pagalvokime apie tai.

- Stambus
- Bendras
- Detalė

Bendras kadras, kuriame matosi stovintis žmogus ir jo aplinka

Stambus kadras, kuriame matosi žmogaus emocija

Kadrai iš filmo "Paris, Texas" 1984



MONTAŽAS
Kaip ir minėta, montažas yra labai svarbus video
kūrimo momentas. Sujungus skirtingus kadrus,
gauname skirtingas prasmes. Čia galime atsigręžti
į kino istoriją.

XX a. pradžioje buvo pateikta „Kulešovo efekto“
teorija. Joje sakoma, jog pirmą kadrą jungiant su
antruoju kadru, mūsų smegenys automatiškai sukuria  
jiems prasmę. 

Pavyzdys dešinėje tai iliustruoja. Tas pats žmogaus
portretas, sumontuotas su skirtingu antruoju kadru,
mums transliuoja visiškai skirtingą žinutę: alkį,
liūdesį, meilę. 

Tai gali padėti mokiniams galvoti, kodėl vienas
kadras yra jungiamas su kitu, o ne atvirkščiai.



GARSŲ 
BIBLIOTEKOS

https://freesound.org/
FREE SOUND

https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/
BBC ŠALTINIS

Internete galima naudotis bibliotekomis, jeigu norite atsisiųsti
garsus, kurių negalite įrašyti, arba jeigu telefone įrašyti garsai netenkina
savo kokybe. 

„Free Sound“ reikalinga registracija, tačiau abu puslapiai yra
nemokamų legalių garsų bibliotekos. 



Suprantame, kad kai kurie mokiniai 
norės naudoti muziką vietoje garsų, 
tam turime legalios muzikos puslapį.

https://freemusicarchive.org/home

MUZIKA



PERŽIŪRA
Rekomenduojame daryti bendrą visų darbų peržiūrą,
naudojantis projektoriumi su kolonėlemis arba turima
garso sistema. Nestabdykime nė vieno darbo. Video haiku  
vienas šalia kito atsiskleidžia nuosekliau ir įdomiau negu
individualiai. Be to, visi turės daugiau mažiau tą pačią
formą, tad atsiras bendrumo jausmas.

Po peržiūros siūlome refleksiją su kiekvienu mokiniu
bendroje grupėje. Pakalbėkite apie sunkumus/lengvumus
bei filmavimo ir montavimo procesus. Atkreipkime dėmesį,
kodėl jie pasirinko tokius kadrus, kokius filmavo? Kodėl
juos taip montavo? Kaip jie siejasi su pasirinktu haiku?
Kokią nuotaiką tai sukūrė?

Taip pat  galima surengti mokinių darbų parodą
mokykloje ar į šią užduotį įtraukti ir kitus mokyklos mokinius,
kuriant haiku tam tikrai temai.



Linkiu gero kūrybinio proceso!

Metodą parengė Jonas Juškaitis
Nuotraukos iš asmeninio archyvo

PABAIGA


