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APIE

Garsas yra neįprasta ir paveiki forma,
kuri skatina kūrybiškumą. Garsiniai
uždaviniai gali padėti sukurti naratyvą ir
unikaliai įsisavinti mokomus dalykus,
pavyzdžiui, įgarsinant Antamos Škėmos
„Baltos drobulės“ liftą, nagrinėti rašymo
stilių; bandant suteikti garsus fotosintezės
procesams, įsisavinti teoriją ir taip toliau.

Šiuose pavyzdžiuose pateiksiu pasiūlymus
skirtingiems dalykams, tačiau jie visiškai
atviri modifikacijoms, gali būti lengvai
pritaikomi, keičiami, trumpinami. 

Linkiu pabandyti ir būti nustebintiems
mokinių kūrybiškumo!

 



Mokiniams buvo duota užduotis: Visaginas 90-ieji. 
Jie buvo suskirstyti į 4 grupes po 5-6 žmones ir turėjo
laisvę kurti tikras arba išgalvotas garsines
dokumentikas. 
Trukmė: iki 5 minučių. Skatinama naudoti skirtingus
įrašus - ne tik interviu. 

Pirmiausia paklausėme įvairių audio dokumentikų.
Nagrinėjome, iš kokių įrašų jos susideda, kaip
pasakoja istoriją, kokia vyrauja nuotaika? 

Generuojant idėjas vienos grupės pasirinko kurti mini
istorijas, remdamiesi interviu su mokytojais/tėvais,
archyvine medžiaga, kitos - kūrė išgalvotus scenarijus,
pavyzdžiui, apie atominės elektrinės sprogimą.

Dalį įrašų mokiniai įrašė užsiemimo metu, kitą dalį -
telefonais laisvu laiku. Kartu montavome nemokamoje
programoje „Audacity“. Vaikai ieškojo įdomiausių įrašų
vietų ir mąstė, kaip viską sudėti į naratyvą. Garso
bibliotekose ieškojo papildomų garsų pasakojimui
praturtinti. 

PAVYZDYS IŠ
DIRBTUVIŲ
VISAGINE

ISTORIJA

Groti kitų audio dokumentikų pavyzdžiai: 

Odė kvapams 18:45-21:25
Kaip vakar - Būsenos 01:56-12:08
Kaip vakar - Erdvės 13:34-21:35

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013703430/radijo-dokumentika-ode-kvapams
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000096006/kaip-vakar-busenos
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000098143/kaip-vakar-erdves%20
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000098143/kaip-vakar-erdves%2013:34-21:35


Užduoties pliusai: 
- gilus temos ir savo miesto nagrinėjimas;
- scenarijaus rašymo pagrindai;
- lavinami įgūdžiai kokybiškai įrašyti garsą namų sąlygomis; 
- sudėtingo montažo mokymasis (ne tik interviu, bet ir aplinkos
garsai, archyviniai įrašai, užkadrinis balsas).

Užduoties sudėtingos dalys:
- trukmė: tokios apimties užsiėmimas truko bent dvi dienas;
- nuovargis: mokinius labai vargina pasiruošimo žingsniai
(idėjos kūrimas, scenarijaus/tekstų rašymas, planuotė).

PAVYZDYS IŠ
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Visos mokinių audio istorijos: 
Nuoroda

https://drive.google.com/drive/folders/1E0tIm6eAPX3sfdApPQ7mut-deobNVX6B?usp=sharing


DIRBTUVIŲ SIŪLYMAI

ISTORIJA

1926m. Vilniaus gatvės garsinis peizažas (gali būti bet
koks laikmetis ir vieta);
garsinis pasakojimas iš knygnešio krepšio vidaus;
ištrauka iš Barboros Radvilaitės audio
dienoraščio/audio blogo (gali būti bet koks istorinis
asmuo).

Rekomendacijos

- Pritaikant panašią užduotį patartina turėti kažkokį
dokumentikos elementą, į kurį vaikai galėtų atsiremti kuriant.
Tai gali būti realus laikmetis, erdvė ar objektas. 
Kitoje mokykloje turėjome temą apie ateitį ir mokiniams
buvo sudėtinga kurti istorijas be realaus atspirties taško. 

- Adaptuoti į trumpesnę užduotį. Pavyzdžiai įkvėpimui: 



Pavyzdys

Reikės: kompiuterių klasės, interneto, programos „Audacity“. 
Trukmė: 1-2 pamokos (gali būti klasėje aptariamas ir namų
darbas).
Rezultatas: iki 1 min garso peizažas.

Perklausomi panašūs audio darbų pavyzdžiai (nuorodos
kairėje). Analizuojama kaip jie padaryti, iš kokių įrašų
susidaro.

Mokiniai susiskirsto į grupes po 3-4 žmones ir iš programos
išsirenka du kontrastingus literatūros kūrinius. 
Šiam pavyzdžiui tebunie A. Škėmos „Balta drobulė“ ir
Žemaitės ,,Marti“. Mokiniai išsirenka trumpą ištrauką,
kurioje autorius aprašo erdvę ar vietą. 

DIRBTUVIŲ SIŪLYMAI

LIETUVIŲ KALBA

Garso peizažų pavyzdžiai įkvėpimui: 

Decibels of Delhi  03:00-03:58

Anglų kalba (galima klausyti ir nesuprantant
kalbos) Riding through the summer 

https://soundcloud.com/sound_matters/19-decibels-of-new-delhi?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/sound_matters/19-decibels-of-new-delhi?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.thirdcoastfestival.org/feature/riding-through-the-summer


Įkvėpti teksto, mokiniai iš garso bibliotekų sudėlioja po
trumpą (iki 1 min) garsinį peizažą, iliustruojantį
pasirinktas ištraukas. 

Bendrai perklausomi kūriniai. Galima pažaisti žaidimą,
kuomet kitos grupės bando atspėti, kokio tai kūrinio
audio peizažas. 

Atspėjus analizuojama, kodėl pasirinko būtent tokius
garsinius sprendimus, kaip tai atspindi rašytojo|os stilių ir
turinį. 

DIRBTUVIŲ SIŪLYMAI

LIETUVIŲ KALBA

Anne Laval



Pavyzdys

Reikės: kompiuterių klasės, telefonų, interneto, programos
„Audacity“.
Trukmė: bent 2 pamokos arba 1 + namų darbai.
Rezultatas: 1-2 min audio pasakojimas.

Perklausomi panašūs audio darbų pavyzdžiai (nuorodos
kairėje). Analizuojama, kaip paprastai perteikiami sudėtingi
procesai? Iš kokių įrašų susidaro pasakojimai?

Mokiniai susiskirsto į grupes po 3-4 žmones. Mokytoja|as
paskiria jiems po temą iš tuo metu dėstomų dalykų. 
Tema šiam pavyzdžiui iliustruoti - fotosintezė.

DIRBTUVIŲ SIŪLYMAI

CHEMIJA/FIZIKA/
BIOLOGIJA

Audio dokumentikų pavyzdžiai įkvėpimui

Anglų kalba:
The Sounds Inside Your Brain  3:00-8:10 /
6:10-8:10 (trumpesnė ištrauka)
Octomom 2:10-6:10

Lietuvių kalba:
O dabar apie orus 01:08-04:41
Griausmas ant Žemaitkiemio 00:13-03:58
(namuose galima perklausyti visą
pasakojimą)  
Bičiulystė 03:54-05:45

https://soundcloud.com/sound_matters/29-the-sounds-inside-your-brain?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab-kids/articles/radiolab-kids-octomom
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000155702/radijo-dokumentika-o-dabar-apie-orus
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000082557/radijo-dokumentika-griausmas-ant-zemaitkiemio
https://priglauskausi.lt/serijos/trys-cm/


Remdamiesi išmokta informacija, mokiniai galvoja,
kaip garsais iliustruoti fotozintezės procesus. 
Tai gali būti ir išgalvoti garsai, tačiau turi
įtraukiančiai pateikti procesą net ir apie fotosintezę
nežinojusiam žmogui. 

Mokiniai gali naudoti garso bibliotekas, patys daryti
įrašus, imti interviu, kurti užkadrinį balsą.

Pabaigus užduotį, vyksta bendra klasės perklausa.
Mokiniai pasidalina patirtimi, su kokiais iššūkiais
susidūrė, kas patiko, kaip sekėsi supaprastinti
informaciją į naratyvą. 

DIRBTUVIŲ SIŪLYMAI

CHEMIJA/FIZIKA/
BIOLOGIJA



Reikės: patogių lauko rubų, gero oro.
Trukmė: 1 pamoka.

Atvirkščiai nei kitos, šios dirbtuvės orientuotos ne į
rezultatą, o į procesą. 
Mokiniams pristatoma garsinio pasivaikščiojimo idėja:
eiti pasirinktu maršrutu netoli mokyklos tyloje, atidžiai
įsiklausant į aplinkos garsus. Konkretaus tikslo nėra - tik
klausyti ir stebėti save.

Išėję dalyviai tarpusavy nešneka, stengiasi koncentruotis
į aplinkos garsus. Nuėję pasirinktą maršrutą, grįžta į
klasę ir tik joje aptaria patirtį: 
kaip jautėsi, į ką atkreipė dėmesį, ką naujo išgirdo, koks
jausmas būti tyloje tarp kitų žmonių?

*Jei mokykloje turite mikrofoną, garsiniai pasivaikščiojimai
nuostabūs vaikštant su mikrofonu ir ausinėmis.

DIRBTUVIŲ SIŪLYMAI
TEATRAS/DAILĖ/MUZIKA

Paul Cox



Nemokama programa garso montažui „Audacity“:
https://www.audacityteam.org/download/

Garso bibliotekos:
https://freesound.org/
https://aporee.org/maps/  Garsinis pasaulio
žemėlapis, kuriame galima pasirinkti vietas ir klausyti
įrašų. Paspaudus ant įrašo yra ir atsisiuntimo
mygtukas (download).

Muzikos biblioteka: 
https://freemusicarchive.org/

Kaip kokybiškai įrašyti su telefonu:
- išsiaiškinti, kurioje vietoje yra telefono mikrofonas;
- išsirinkti kuo mažiau aidinčią erdvę (nedidelio dydžio, su
minkštais paviršiais);
- įrašinėti apie 20 cm nuo mikrofono, kad būtų pakankamai
garsus, tačiau nepokšintis ant p,š,ž raidžių įrašas.

*Kai kuriais atvejais, iš telefono įsikeliant įrašus, jie neįsikels į
„Audacity“ programą. Tuomet reikėtų juos konvertuoti į mp3
arba „Wap“ formatą: https://online-audio-converter.com/

TECHNINIAI PATARIMAI

https://www.audacityteam.org/download/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/home
https://online-audio-converter.com/


„AUDACITY“ PARUOŠTUKAS



Kitų audio kūrinių perklausymas yra labai svarbi dalis,
kadangi ne visi mokiniai yra susipažinę su tinklalaidžių
formatu. Po perklausos rekomenduoju klausimų-atsakymų
sesiją, kuri padeda geriau suprasti garso kūrimo procesus.

Pavyzdžiui:

- Apie ką buvo šis audio pasakojimas?
- Iš kokių įrašų susidėjo (ar buvo interviu, aplinkos garsai,
muzika, užkadrinis balsas)?
- Kokia nuotaika? Kas ją sukūrė (muzika, kalbėjimo tonas,
turinys, montažo greitis)?
- Ką priminė ši tinklalaidės ištrauka (žinias, filmą,
fotografiją)?
- Jei buvo interviu, kaip manote, kokius klausimus uždavė
žurnalistas|ė?
- Ar buvo įdomu? Kodėl? 

KLAUSIMŲ PARUOŠTUKAI

Blanca Gómez



GERŲ POTYRIŲ
SU GARSAIS!

- Emilija Juzeliūnaitė


