
Numer
Sceny

Co się dzieje jak to nagrać Co mówię Kto
występuje

Co jest mi potrzebne

1 Zaczynam myć twarz, a następnie biorę
szczoteczkę i myje zęby. Kamera oparta jest
o naczynie

ja szczoteczka do
zębów, scenę
najlepiej nagrać rano

2 Do plecaka wrzucam potrzebne mi książki
oraz piórnik, kamera oparta jest o szafkę

ja plecak, książki, szafka
jako podpora pod
telefon, scenę
najlepiej nagrać rano

3 Wychodzę przez drzwi z plecakiem na
plecach, lecz mama woła za mną że
zapomniałam telefonu, trzyma go w ręce a
ja wracam się po niego. Najpewniej
poproszę tatę o nagraniu tej sceny

Głos z nagrania ja, mama plecak, mama, tata
jako operator kamery,
nagrać też w miarę
wcześnie

4 Czytam książkę pod półką z książkami,
telefon oparty na fotelu

ja książka, fotel

5 Szukam inspiracji na pintereście wchodzę w
jakiegoś pina i zaczynam to rysować.
Poproszę kogoś o nagranie tego

używamy
telefonu aby
rozwijać pasje

ja rysunek, zapewne
mama jako operator
kamery

6 Telefon położony na oparciu kanapy, widać
nasze nogi i ekran telewizora na którym leci
informacja o zamknięciu szkół

ja, pewnie
też nogi
moich
rodziców

filmik z yt z
informacjami o
zamknięciu szkół

7 Raport czasu stopniowo wzrasta, ujęcie
telefonu na którym będzie odtwarzać się
wcześniej zmontowany filmik z raportem
czasu który się wydłuża

uzależnianie
się jest
stopniowym
procesem

telefon filmik z raportem
czasu, ipad albo inne
urządzenie do
nagrania

8 Telefon wskazuje 3:59 , widać na nim dużo
powiadomień, budzik zaczyna dzwonić o 4,
budzę się i zaczynam się w niego
wpatrywać, potrzebuje kogoś aby mi to
nagrał

opowiadam o
tym że
wstawałam
rano tylko po to
by siedzieć na
telefonie

ja Muszę poprosić
dziewczyny aby
zrobiły spam, ktoś do
nagrania sceny,
budzik na 4, może
zmienię godzinę w
telefonie

9 Nieruchomy zegar którego zmieniają się
jedynie wskazówki,

zegar Muszę ustawić
wskazówki zegara i
zmieniać je
stopniowo, potem
zmontuje klipy

10 Włączam ekspres i robię sobie kawy, telefon
o coś oprę

opowiadam o
tym że zdarzało
mi się nie jeść
śniadania, oraz
o zapuszczeniu

moje
dłonie i
ekspress

Najlepiej nagrać rano



higieny
osobistej

11 Najpierw ujęcie na mnie przed lekcją gdzie
widać że moja kamerka działa,, wyłączam ją
jednak, wchodzę na lekcje, P. Iwona prosi
mnie o włączenie kamerki, odpowiadam że
niestety mi nie działa, przez cały ten czas
siedzę się w telefonie, pani zaczyna
prowadzić lekcje

Głos z nagrania Ja, Pani
Iwona, jeśli
się zgodzą
to inne
osoby z
lekcji

spytać panią Iwonę i
inne osoby z etyki czy
mogę nagrać scenę

12 Oglądam telewizję z rodzicami, tym kamera
skierowana jest na nas, ja co chwila
sprawdzam telefon

opowiadam o
lęku przed
utraceniem
połączenia

ja, mama,
tata

13 Piszę na którejś z grup, kamera skupia się
na telefonie, włącza się limit aplikacji, klikam
jeszcze minuta i piszę że mam limity ale coś
wymyślę i wrócę za chwile, potrzebuje
osoby któta to nagra

ile czasu
spędziłam na
tym by obejść
limity

ja, osoby z
grupy

wybrać grupę, nagrać
gdy będzie już
ciemno, napisać o
tym dziewczynom

14 Biorę ipada i podłączam do kabelka,
pojawia się znaczek ładowania oprę o coś
kamerę

ipad rozładować ipada po

15 Kamera oparta o szafkę, wyciągam laptopa
z szuflady

laptop przynieść urządzenie

16 Ujęcie w którym włączam komputer,
potrzebuje kogoś aby to nagrał

komputer poprosić kogoś o
nagranie sceny,
nagrać gdy będzie już
ciemno

17 Po lewej mam włączony laptop na którym
lecieć będzie anime, ipad będzie stać po
prawej i będę przeglądać na nim
instagrama, na głównym komputerze
spamić będę zniczami, muszę poprosić
kogoś aby to nagrał, biorę do ust kawałek
czekolady

opowiadam o
bezsensownym
spamieniu w
celu rozrywki

ja poprosić Agatę albo
Zuzię by spamiły ze
mną, naładować
ipada

18 Kornelia i MM grają w łapki, ja bujam się na
huśtawce wraz z telefonem, wołają abym do
nich przyszła, odpowiadam że nie mogę bo
jestem zajęta pisaniem ze znajomymi, igor
będzie nas nagrywać

Głos z nagrania ja,
Kornelia,
Mała
Marianka

poprosić je by zagrały

19 Siedzę i w dłoni trzymam telefon na którym
widać twarz adeli, chwilkę rozmawiamy po
czym ona się rozłącza

opowiadam o
tym jak adela
uświadomiła mi
moje
uzależnienie

ja, adela powiedzieć o tym
Adeli o tym, poprosić
mamę by nas nagrała



20 Kładę się zrezygnowana na łóżko wraz z
telefonem

ja poprosić kogoś by
mnie nagrał

21 Ujęcie na telefon na którym wyłączam
powiadomienia

ja poprosić kogoś by
mnie nagrał

22 piszę z kimś o spotkaniu (prawdopodobnie z
adelą) ujęcie na wiadomości, po chwili ja
sama zbiegam na dół, ujęcie na telefon
który zostawiam leżący w oknie, kamera
skupia się na widoku za oknem czyli mnie i
jakimś znajomym

opowiadam o
tym jaki jest
mój stosunek
do telefonu
teraz

ja, jakiś
znajomy

23 setka, w której kornelia marianka będzie
mówić o jakimś fakcie jeśli chodzi o
uzależnienie, nagramy to pewnie w wiacie

Kornelia

24 setka, w której mała marianka będzie mówić
o jakimś fakcie jeśli chodzi o uzależnienie

MM

25 setka, w której ja będę mówić o jakimś
fakcie jeśli chodzi o uzależnienie, nagramy
to pewnie w wiacie

ja


