
 VIDEOKUORO
 

Yhteisöllistä mediataidetta 
kuvisluokkaan!

Näin teet yhteisöllisen videokuoro-teoksen



http://www.youtube.com/watch?v=zU71Ovwkwc8


1. Tule mukaan!

- Osaksi kuvisopettajien yhteistä 
videotervehdystä

- Vaikuttamisvideo: “Mikä on 
kuvisopetuksessa tärkeää?”

-

- Tuodaan oppiaineen tärkeyttä 
esille!

2. Näin teet yhteisöllisen teoksen 

oppilaidesi kanssa!

- Mahdollisuus näyttävään 

oppiaineen esittelyyn esim. 

kevätjuhlassa

- Kuvisope kuoronjohtajana, oppilaat 

laulajina

- Muita mahdollisuuksia…?



Esimerkki 1 – Opiskelijoiden ajatuksia 
elokuvasta

- Etämediakurssin aloitustyö
- Opiskelijat saivat tehtäväksi kuvata 

lyhyen videon, jossa kertovat ääneen 
mitä elokuva heille merkitsee

- Lisäksi jokainen valitsi itselleen tärkeän 
esineen, jonka “otti” kuvan 
yläreunasta ja “siirsi” kuvan 
alareunaan vastauksensa jälkeen

- Vaakavideo

http://www.youtube.com/watch?v=2aV-o1r1O6U




Esimerkki 2 – Kuvisopettajien tervehdys

- Tervehdys-/vaikuttamisvideo: “Mikä on 
kuvisopetuksessa tärkeää?”

-
- Yhteiset ohjeet, joiden pohjalta jokainen opettaja kuvaa 

itsenäisesti oman otoksensa, ja palauttaa sen yhteiseen 
palautuskansioon 

- Äänettömät pystyvideot (musiikin yhdistäminen 
helpompaa)

- Selkeä viesti, isosti näkyville



Tule mukaan yhteiseen videoteokseen!

1. Kuvaa itsestäsi lyhyt video, jossa vastaat kysymykseen: Miksi kuvis on tärkeää? 

2. Kirjoita vastaus lyhyesti ja ytimekkäästi A4-kokoiselle paperille esim. paksulla ja näkyvällä tussilla
3. Päätä kuvauspaikka (mieti, mitä taustalla näkyy, voisiko siellä näkyä jotain kuvikseen liittyvää?)

4. Tarkista puhelimesi asetuksista, mitä videokokoa puhelimesi kamera kuvaa => valitse 1920x1080 (30 fps) 

5. Aseta kamera sitten kuvaamaan itseäsi pystysuunnassa (jos apua on saatavilla, pyydä jotakuta kuvausavuksi)

6. Kuvaa itsestäsi video, jossa ojennat paperin vaaka- TAI pystylinjassa kuvan toiselta puolelta toiselle (tee testi 

ennen varsinaista otosta, ja tarkista ovatko rajaus ja sommittelu kunnossa)

7. Voit halutessasi leikata videosta “ylimääräiset” kohdat alusta ja lopusta, mutta tämä ei ole välttämätöntä – voimme 

tehdä sen puolestasi myöhemmin

8. Palauta ottamasi video yhteiseen palautuskansioon 15.3.2021 mennessä : 

https://drive.google.com/drive/folders/1WFJyLXxmY6sfEQbk-vyZBOWeqjxC9aG

HUOM! Kun palautat videon palautuskansioon, annat samalla luvan otoksesi näyttämiseen Kuvis ry:n webinaareissa ja muissa Kuvis ry:n 

koulutuksissa ja julkaisuissa. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WFJyLXxmY6sfEQbk-vyZBOWeqjxC9aG7


Tutoriaaleja oman teoksen tekemiseen

iMovie: https://www.youtube.com/watch?v=zAKEMclceoc

Adobe Premiere: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pe4rAyj5ZU

https://www.youtube.com/watch?v=8M6N2wH1XCQ   

Adobe Premiere Rush: https://www.youtube.com/watch?v=Q19tfCRk4cU

Filmora: https://www.youtube.com/watch?v=u1HL5qiP90k&feature=emb_logo

Hakusanoja: multiple clips in same video, multiple videos in one screen, slipt screen, video on video, picture on picture…
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