TWÓRCA FILMOWY

ZHP
Chorągiew Harcerzy w ..............................................................
Hufiec
................................................................
Drużyna
................................................................

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„TWÓRCA FILMOWY”
Dopuszczam druha ...............................................................do próby.

1. Sprawnie ustawi kamerę do filmowania. Wie co to jest przesłona, ile
klatek na sekundę się używa w filmowaniu oraz jak używać statyw.
2. Nagra dobry dźwięk biorąc pod uwagę kierunek aktorów, kierunek
wiatru, dźwięk z otoczenia wykorzystując skutecznie właściwości
kierunku mikrofonu. Rozumie, konieczność dobrze nagranego
dźwięku.
3. Zna ujęcia typowe dla filmowania np. kadr z jedną osobą, kadr z
dwoma osobami, daleki kadr i bliski kadr. Rozumie co to jest reguła
trójpodziału i potrafi ją zastosować w filmowaniu.
4. Umiejętnie użyje naturalne lub sztuczne światło, aby dobrze wyszło
ujęcie, żeby nie było prześwietlone ani za ciemne. Rozumie dla
czego nie filmuje się aktorów/podmiotów pod słońce oraz wie jak się
używa w kamerze miernik światła
5. Przy pomocy komputera, zmontuje film wcześniej nagrany, podając
tytuł na początku a na końcu spis aktorów oraz zespołu
technicznego. Wyświetli film na zbiórce.

Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
Data ..............................

................................
podpis drużynowego
Próba

Zadanie

Data

Ocena

Podpis Instruktora

1.. Sprawnie ustawi kamerę do filmowania. Wie co
to jest przesłona, ile klatek na sekundę się używa
w filmowaniu oraz jak używać statyw.
2. Nagra dobry dźwięk biorąc pod uwagę kierunek
aktorów, kierunek wiatru, dźwięk z otoczenia
wykorzystując skutecznie właściwości kierunku
mikrofonu.
Rozumie,
konieczność
dobrze
nagranego dźwięku.
3. Zna ujęcia typowe dla filmowania np. kadr z
jedną osobą, kadr z dwoma osobami, daleki kadr i
bliski kadr. Rozumie co to jest reguła trójpodziału i
potrafi ją zastosować w filmowaniu.
4. Umiejętnie użyje naturalne lub sztuczne światło,
aby dobrze wyszło ujęcie, żeby nie było
prześwietlone ani za ciemne. Rozumie dla czego
nie filmuje się aktorów/podmiotów pod słońce oraz
wie jak się używa w kamerze miernik światła.
5 Przy pomocy komputera, zmontuje film, który
wcześniej nagrał podając tytuł na początku a na
końcu spis aktorów oraz zespołu technicznego.
Wyświetli film na zbiórce.

Sprawność przyznano Rozkazem Drużyny/Hufca L…. z dnia....................
Data ..............................

........................................
podpis drużynowego
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