Klechdy polskie

cykl kreatywnych słuchowisk

Jak stworzyć
domowe słuchowisko ?
materiał edukacyjny

Kreatywne słuchowisko
Najpiękniejsze wspomnienia rodzinne to kreatywne rzeczy, które robimy
wspólnie z dziećmi. Do spędzenia czasu w twórczej atmosferze potrzebujecie
przede wszystkim otwartości na pomysły i obecności — żadne sprzęty i atrakcje
nie zastąpią Twojemu dziecku poczucia, że chcesz z nim zrobić coś razem.
Doskonałym sposobem na weekend lub kreatywne popołudnie jest stworzenie
domowego słuchowiska! Poniżej podpowiadamy, o co należy zadbać i jak
zorganizować nagranie razem z dziećmi.
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Warunki techniczne
Pierwszą rzeczą, o którą należy zadbać to sprzęt, na którym będziecie nagrywać.
Warto się upewnić, że wiecie, jak obsługiwać daną opcję i że radość i pomysły na
słuchowisko nie zostaną przykryte „problemem technicznym”. Oszczędzi to czasu
i zmartwień, kiedy przygotowania do słuchowiska ruszą pełną parą.
Do wyboru mamy:
– aplikację „Dyktafon” dostępna niemal w każdym telefonie komórkowym,
– komputer z mikrofonem zewnętrznym lub laptop z wbudowanym mikrofonem,
– dyktafon z prawdziwego zdarzenia, jeśli taki posiadacie.

Dyktafon

(aplikacja lub prawdziwy dyktafon)
To jest opcja najprostsza z możliwych. Wystarczy wcisnąć NAGRAJ, żeby rozpocząć
nagranie. Możecie nagrywać bez przerwy (wtedy konieczna będzie edycja pliku
w programie komputerowym, np. Audacity, żeby wyciąć pomyłki i nieudane
fragmenty) lub z przerwami (po każdym udanym fragmencie wciśnijcie przycisk
PAUZA, po czym wznówcie nagranie, kiedy będziecie gotowi). Po zakończeniu
nagrania możecie przesłać plik na komputer i odsłuchać wspólnie Wasze słuchowisko.
Zwróćcie uwagę na typ pliku — w przypadku dyktafonów komórkowych nagrania
zapisywane są jako plik.m4a lub wav. Żeby przekonwertować plik do formatu mp3
użyjcie programu Audacity lub darmowego konwertora internetowego.

Komputer/laptop z mikrofonem
Jeśli decydujecie się na nagranie na komputerze lub laptopie, ważne będzie
zainstalowanie programu, który pozwoli na rejestrację dźwięków oraz ich
późniejszą edycję. Bardzo dobrym i darmowym programem, który Wam pomoże
jest Audacity (https://www.audacityteam.org). Jeżeli posiadacie zewnętrzny
mikrofon, który możecie podłączyć do komputera, sprawdźcie, jak współpracuje
z programem. Jeśli korzystacie z mikrofonu wbudowanego w laptop, wypróbujcie
go w Audacity, żeby zorientować się, jaką jakość będzie miał nagrywany dźwięk.
Kiedy już wiemy, że „problemy techniczne” nie zakłócą nagrania, zabierzmy
się za przygotowanie domowego słuchowiska.
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Scenariusz słuchowiska
Wybierzcie razem z dziećmi tekst słuchowiska. Może być nim ulubiona bajka
lub gotowy scenariusz znaleziony w internecie. Ważne, aby materiał nie był zbyt
obszerny — domowe słuchowisko powinno przede wszystkim być dostosowane
pod możliwości dzieci, aby utrzymać uwagę i chęć dokończenia nagrania.
Scenariusz do 3 stron wystarczy w zupełności.
Jeśli dzieci znają daną historię bardzo dobrze, możecie również spróbować
nagrywać bez scenariusza, bazując na improwizowanych scenkach między
postaciami.

Obsada — rozdzielenie ról
Wspólnie rozdzielcie role i zdecydujcie kto będzie kim w słuchowisku.
Wypróbujcie, jak możecie zmieniać głosy — jak będzie brzmiał Czerwony
Kapturek a jak Wilk? Może warto zaprosić również większą grupę dzieci
(4-5 osób), aby postaci było więcej i żeby były różnorodne?

Efekty dźwiękowe
Bardzo ważną częścią słuchowiska są efekty dźwiękowe. Jakie sprzęty domowe
możecie zaangażować, aby wydobywały dźwięk? Na pewno przyda się szeleszcząca kartka papieru, garnek z grochem lub kaszą do odgłosów burzy, skrzypiące
drzwi, w które można również zapukać, etc. Warto zachęcić dzieci do wydawania
dźwięków za pomocą rąk, nóg i buzi: cmokanie, gwizdanie, szepty — wszystko się
przyda! A może posiadacie jakieś instrumenty muzyczne?
Zaplanujcie, kiedy dany efekt ma się pojawić w nagraniu i zróbcie próbę.
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Miejsce nagrania
W zależności od sprzętu, na którym nagrywacie, możecie wykorzystać różne
domowe pomieszczenia jako domowe studio nagrań. Inną akustykę będzie
miała kuchnia a inną łazienka, jeszcze inną pokój.
Przygotujcie przestrzeń do nagrania, instrumenty do efektów dźwiękowych
i scenariusz dla małych aktorów.

Nagranie
Nagranie czas zacząć!
Pamiętajcie, że zawsze możecie wypróbować scenę, zanim ją nagracie, aby uniknąć
pomyłek. Po skończonym nagraniu przenieście plik na komputer, aby wspólnie
odsłuchać efekty.
To co — kiedy następne słuchowisko ?

Opracowanie materiału edukacyjnego: Weronika Maria Kuśmider
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Materiał edukacyjny
„Jak stworzyć domowe słuchowisko”
jest częścią projektu
Fundacji KUNST.CAMERA
„Klechdy polskie —
cykl kreatywnych słuchowisk”,
dofinansowanego w ramach
programu dotacyjnego
„Kultura w sieci”
Narodowego Centrum Kultury.

