
Filmų kūrimas pamoka 11 klasei 

Tema: „Portretas kine“ 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Filmų kūrimas mokytoja Renata Miškinienė 

Bendrosios kompetencijos: 

1. Mokėjimo mokytis – tikslingai veikia įgyvendindami pamokos uždavinį, išbando ir renkasi 

mėgstamus mokymosi būdus, vertina mokymosi pažangą. 

2. Asmeninė – pasitiki savimi, nebijo klysti, siekdami tikslų naudojasi savo savybėmis, mokosi 

valdyti savo emocijas ir jausmus. 

3. Kūrybingumo – geba tyrinėti aplinką, generuoti idėjas, kurti turinį, vertinti sau ir kitiems 

reikšmingas idėjas. 

4. Emocinio raštingumo – ugdosi suprasti save ir kitus emociškai. 

Pamokos uždaviniai: 

1. Peržiūrėdami parinktas filmų ištraukas, mokiniai išsiaiškina „Portreto“ kūrimo kine 

priemones ir būdus. 

2. Sukuria bendraklasio kinematografinį portretą, perteikdami pasirinktą emocinę būseną. 

3. Išmoksta aptarti kūrybinio proceso eigą, sunkumus bei pasiektus rezultatus. 

Laikas: 90 min (2 pamokos) 

Priemonės: 

Multimedija, asmeniniai mobilieji telefonai, montažo programėlė „Kinemaster“, garso kolonėlės. 

Pamokos eiga: 

1. Mokinių sudominimas, jų patirties išsiaiškinimas, pamokos uždavinio skelbimas, 

motyvavimas, temos skelbimas. (5 min) 

 Išsiaiškinama mokinių santykis su juos supančiais žmonėmis, kokius žmones 

mokiniai vertina kinematografine prasme, motyvuoja savo pasirinkimą, kelia 

klausimus. 

 Skelbiama pamokos tema ir uždaviniai. 

2. Mokymo ir mokymosi veikla. (70 min) 

 Visi pamokos mokiniai žiūri mokytojos parinktas temos „Portretas kine“ filmų 

ištraukas – pavyzdžius. 

  Aptaria personažo emocijų vaizdavimo būdus bei kino gramatikos elementus jiems 

kurti, įtvirtina bazines kino kūrimo priemones. 

 Mokiniai suskirstomi į grupes, po 2 mokinius. 

  Žaidžiamas simuliacinis žaidimas: mokiniai sėdi vienas prieš kitą dviese ir 5 min 

nieko neklausinėdami žodžiais, stebi vienas kitą, fiksuodami žmogaus būseną bei 

įsigilindami į kitą žmogų. 

 Tuomet, abu grupės mokiniai turi nufilmuoti iš 3 kadrų iki 1 min trukmės savo 

grupės nario portretą, parinkus tinkamą personažo vaizdavimo situaciją, lokaciją, 

šviesos ir garso priemones.  



 Asmeniniame telefone atliekamas filmuko montažas su programėle „Kinemaster“. 

3.  Apibendrinimas, aptarimas, vertinimas, įsivertinimas, refleksija. (15 min) 

 Mokiniai nufilmuotus „Portretus“ pristato klasėje, aptardami savo grupės veiklos 

eigą, kilusius iššūkius, ir galutinio rezultato „Portreto“ kūrybinį sumanymą. Kiti 

mokiniai aptaria sukurto „Portreto“ įtaigumą, vizualumą, emocinį paveikumą. 

 

 


