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Metodinė filmo aptarimo medžiaga

Vaidybinis filmas „Kosminis vaikis“ (Belgija, 2021, 100 min.) 
rekomenduojamas su 2-7-tų klasių mokiniais kalbantis apie sva-
jones, tikslo siekimą, pasitikėjimą savimi, draugystę, santykius su 
tėvais, fizikos, chemijos, astronomijos reiškinius ir dėsnius, kosmo-
so erdvę ir kt. Metodinėje medžiagoje filmas aptariamas, atsižvel-
giant į jo pasakojimą ir stilių. Joje taip pat pateikiamos užduotys, 
skirtos aplinkos pažinimui, fizikai, chemijai, biologijai, technologi-
joms, pradiniam, doriniam, pilietiniam ir meniniam ugdymui, kal-
boms ir klasės valandėlei. Paryškinti kino kalbos terminai detaliau 
paaiškinami žodynėlyje metodinės medžiagos pabaigoje. 

Belgų kino režisieriaus Olivier’io Pairoux vaidybinis filmas 
„Kosminis vaikis” pasakoja apie du bendraklasius Džimą ir Emą, 
kurie kartu rengia mokslinį projektą mokyklos konkursui. Vaikai 
nori atkurti JAV oro pajėgų kapitono Joseph’o W. Kittinger’io oro 
balioną, kuriuo 1960 metais jis pasiekė kosmoso erdvę ir iš 31333,4 
metrų aukščio atliko legendinį šuolį parašiutu. Siekdami tikslo, 
Ema ir Džimas turi ne tik gerai išmanyti fizikos dėsnius ir chemi-
nius reiškinius, bet taip pat nesiliauti tikėti savimi, vienas kitu ir 
savo svajonėmis.  



Filmo stilius
Nereikėtų pamiršti, kad pagrindinė filmo mintis bei idėja perteikiama ne tik pasirenkant istoriją ir 
sukuriant atitinkamą scenarijų. Siekiant visapusiškai išreikšti idėją, būtina sukurti ir tinkamą filmo 
stilių (parinkti erdves, apšvietimą, kameros rakursus, garso takelį ir t. t.). 

Filmo „Kosminis vaikis” veiksmas vyksta devintajame 
dešimtmetyje, tačiau šio laikmečio rekonstrukcija filme 
nėra itin detali. Daugumą daiktų, veikėjų aprangos detalių 
ar šukuosenų galima pamatyti ir šiais laikais. Išskirtiniai 
XX a. pabaigos objektai – kompiuterinės technologijos 
(pavyzdžiui, griozdiški monitoriai, atminties diskeliai). 
Filmo veiksmo metai (1986) nurodomi ir tiesiogiai - 
akimirkai jie pasirodo ekrano apačioje kartu su kameros 
laikmačiu. Taip kuriamas kuriamas įspūdis, kad žiūrovas 
žiūri ne vaidybinį filmą, bet archyvinę filmuotą medžiagą 
iš 1986-tųjų.

Kadangi „Kosminis vaikis” pretenduoja į mokslinės 
fantastikos žanrą, jame naudojama nemažai specialiųjų 
efektų. Dauguma iš jų sukurti kompiuterinėmis 
programomis (pavyzdžiui, Emos skrydis stratosferoje, 
sprogimas daržinėje). Taip pat filme gausu įvairių triukų, 
kuriuos atlieka ne patys veikėjai, bet kaskadininkai 
(pavyzdžiui, Džimo šuolis parašiutu). Tiek specialieji 
efektai, tiek rizikingi veiksmo elementai padeda išlaikyti 
įtampą ir prikaustyti žiūrovo dėmesį. 

Panašių tikslų siekiama ir filmo garso takeliu. Muzika 
„Kosminiame vaikyje” dažnai tiesiog lydi ilgiau trunkantį 
veiksmą (pavyzdžiui, ėjimą, važiavimą) ir padeda 
palaikyti filmo ritmą bei dinamiką. Kartais jos paskirtis 
reikšmingesnė ir glaudžiai siejasi su filmo temomis. 
Pavyzdžiui, elektroninės muzikos garsai suteikia filmui 
mokslinės fantastikos žanro bruožų. Daina „Mergaitės 
tik nori pasilinksminti” (angl. Girls just want to have 
fun), kurią filme kelis kartus atlieka Ema, atskleidžia 
mergaitės laisvės troškimą.  Filmo pabaigoje skambantis 
melodingos dainos priedainis skatina žiūrovą 
“neužgesinti savo svajonių”.

Kadangi viena iš filmo temų - skrydžiai, kosmoso erdvė, 
filme taip pat naudojamas kameros rakursas „iš  paukščio 
skrydžio“. Jis suteikia galimybę žiūrovui kartu su filmo 
veikėjais “pakilti” aukštyn ir pamatyti Žemę skrendančio 
paukščio žvilgsniu. Toks rakursas taip pat išplečia ir filmo 
erdvę - ji peržengia Žemės rutulio ribas.
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Pastaba. Kalbėdami apie filmą su mokiniais, atkreipkite 
jų dėmesį į veikėjų vaizdavimo stereotipus filmo pradžioje: 
sumanus, išradingas berniukas (Džimas), lepi, trapi, nedrą-
si mergaitė (Ema), į isteriją linkusi blondinė (Emos mama), 
stambaus sudėjimo lėtapėdis berniukas (Emos ir Džimo 
bendraklasis). Paklauskite mokinių, ar jie yra matę panašių 
veikėjų ir kituose filmuose, reklamose, kompiuteriniuose 
žaidimuose. Kodėl personažai kartais būna panašūs vieni į 
kitus? Ar jie gali paskatinti klijuoti etiketes kitiems žmonėms 
(pažįstamiems ir nepažįstamiems)? Kaip to išvengti? Taip 
pat pasvarstykite, ar filmo “Kosminis vaikis” pabaigoje vei-
kėjai keičiasi, atskleidžia naujas charakterio savybes ir taip 
išsivaduoja iš stereotipų.

oro balioną ir pakyla į dangų. Tačiau tai dar nėra pagrin-
dinė filmo kulminacija. Kai Džimas pasiruošia šuoliui atgal 
į Žemę, Ema paprieštarauja: „Aš liksiu čia”. Ji prisipažįsta 
draugui, kad ten ji nuolat jautėsi suvaržyta dėl perdėto ma-
mos rūpesčio ir savo ligos, o laisvę patyrė tik būdama su juo. 
Vis dėlto, filmo pabaigoje žiūrovui pateikiama užuomina, 
kad Ema iš stratosferos (antrojo Žemės atmosferos sluoks-
nio) sugrįžo į Žemę. Paskutinėje filmo scenoje suaugęs Dži-
mas pasakoja dukrelėms savo ir jų mamos, Emos, istoriją ir 
taip bando padėti joms susitaikyti su mamos mirtimi. Nors 
Emos išsigelbėjimas atrodo neįtikėtinas, „Kosminiame vai-
kyje”, pretenduojančiame į mokslinės fantastikos žanrą, vis-
kas įmanoma. Populiarinti ne tik mokslą, bet ir bendražmo-
giškas vertybes padeda ir Džimo tėčio astrofiziko Grehemo 
personažas. Mirus Džimo mamai, jis atsisako vykti į misiją 
kosmose, kadangi nenori rizikuoti sūnaus gerove. 

Pagrindiniai filmo veikėjai – bendraklasiai Ema ir Dži-
mas – kartu rengia mokslinį projektą mokyklos konkursui. 
Aistra mokslui degantis Džimas (garsaus astrofiziko sūnus) 
pasiūlo Emai atkurti JAV oro pajėgų kapitono Joseph’o W. 
Kittinger’io oro balioną, kuriuo 1960 metais jis pasiekė kos-
moso erdvę ir iš 31333,4 metrų aukščio atliko legendinį šuolį 
parašiutu. Iš pradžių mergaitė nenoriai priima šį ambicingą 
sumanymą, tačiau atkaklus ir ryžtingas Džimas pamažu su-
geba ją sudominti. Negailėdami laiko, apleistoje daržinėje 
vaikai konstruoja įrenginį, pakelsiantį juos į dangų. Siekda-
mi idėją paversti tikrove, Džimas ir Ema netgi ryžtasi pavo-
jams (pavyzdžiui, botanikos sode vagia helio dujų balionus). 
Jų darbą pavydžiai stebi du bendraklasiai ir visaip bando 
jiems pakenkti. Slapta šaudydami į daržinę, pavyduoliai ne-
tyčia pataiko į helio balioną ir sukelia stiprų sprogimą, kuris 
vos nesibaigia Emos mirtimi. Laimei, mergaitė, padedama 
Džimo, sėkmingai pasiekia ligoninę. Visgi Emos tėvai ir gy-
dytojai itin sunerimsta, kadangi ji serga cistine fibroze. Tai 
plaučių liga, todėl dėl deguonies trūkumo ar kitų pavojingų 
dujų ji gali itin paūmėti. Išsigandusi ir supykusi mergaitės 
mama išvaro Džimą iš Emos palatos kaip nepageidaujamą 
svečią, tačiau tai nesutrukdo vaikų draugystei. Berniukas į 
ligoninę patenka per langą ir padeda savo draugei iš jos iš-
trūkti. Ema ir Džimas atbėga į daržinę, įsėda į sukonstruotą 

Filmo pasakojimas
Belgų kino režisieriaus Olivier’io Pairoux vaidybiniame filme „Kosminis vaikis” nemažai nuorodų 
į mokslinius faktus, tačiau taip pat gausu veiksmo. Filmo pasakojime yra net kelios kulminacijos, 
kuriomis siekiama išlaikyti įtampą ir neprarasti žiūrovo dėmesio. 



Po filmo peržiūros kartu su mokiniais siūlome aptarti 
šiuos klausimus: 

Pasakojimas. Stilius. Kontekstas

1) Ką manote apie Džimo ir Emos mokslinį projektą? 
 Ką jie mėgina atkurti? 

2) Kaip manote, ar Joseph’o W. Kittinger’io asmenybė 
 yra tikra, ar išgalvota? 

3)  Kodėl Ema iš pradžių nepasitiki Džimu, bet vėliau 
 susidraugauja?

4)  Kodėl Džimas nepaliauja tikėjęs savo idėja? 
 Kas jam suteikia jėgų?

5) Kodėl du bendraklasiai bando Emai ir Džimui 
 pakenkti? Ar jie pasiekia savo tikslą? 
 Nuomonę pagrįskite.

6)  Ar tikrovėje, uždegus helio dujų balioną, 
 jo sprogimą lydėtų ugnies kamuoliai?

7)  Kokie Emos ir Džimo santykiai su tėvais? 
 Kodėl Emos mama taip saugo savo dukterį?

8)  Kodėl Džimas užpyksta ant tėčio astrofiziko Grehemo? 
 Ar jūs pateisinate Grehemo sprendimą palikti misiją?
9)  Kaip manote, kaip jaučiasi Emos ir Džimo tėvai, 
 kai jų vaikai oro balionu pakyla į dangų? 

10)  Kaip jaučiasi Džimo tėtis pamatęs berniuko brėžinius 
 ir kitus pasirengimo skrydžiui darbus?

Pradinis ugdymas, fizika, 
chemija, biologija, bendrosios 
kompetencijos, dorinis 
ugdymas, klasės valandėlė
2012 metais austrų parašiutininkas, kaskadininkas 
Felix’as Baumgartner’is buvo pirmasis pagerinęs 
Joseph’o W. Kittinger’io rekordą.
a) Pažiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos jo 
šuolio akimirkos: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=FHtvDA0W34I
b) Pasidalinkite nuomonėmis, kodėl F. Baumgar-
tner’is ryžosi šuoliui.
c) Visi kartu klasėje aptarkite, kuo skiriasi Felix’o 
Baumgartner’io bei „Kosminio vaikio” veikėjų Emos 
ir Džimo skrydžiai ir šuoliai.
d) Kaip manote, kada filme „Kosminis vaikis” nau-
dojami specialieji efektai? Kokiose filmo scenose 
pasitelkiami kaskadininkai?

Pradinis ugdymas, 
technologijos, fizika, chemija, 
meninis ugdymas, 
bendrosios kompetencijos
2. Susiskirstykite komandomis po tris ar keturis ir 
suraskite informacijos apie karšto oro balioną: kas jį 
išrado? Kodėl jis kyla į dangų? Taip pat pamėginkite 
išsiaiškinti, kodėl į dangų kyla helio dujomis pripildy-
ti balionai? Naudodami įvairias medžiagas, sukurki-
te karšto oro baliono maketą ir parodykite jį kitiems 
klasės draugams. 

11) Kaip manote, kokios charakterio savybės padėjo 
 Džimui ir Emai siekti savo tikslo?  

12)  Kodėl Ema nenori kartu su Džimu leistis į Žemę? 
 Kodėl ji sako: „Jei nenori manęs prarasti, palik mane”?  
 Kaip manote, ar ji vis tik ten sugrįžta?

13)  Kaip supratote filmo pabaigą? Kas tas suaugęs vyras 
 su dukrelėmis? Kokią istoriją jis joms pasakoja?  
 Kas yra mergaičių mama?

14)  Kaip galime suprasti fiziko Alberto Einšteino žodžius: 
 „Yra tik du būdai gyventi: vienas – galvoti, jog stebuklų 
 nebūna; kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas”? 

15) Ar pastebėjote kelintais metais vyksta filmo veiksmas? 
 Kokie daiktai, užrašai padeda suprasti, kad filmo 
 įvykiai rutuliojasi ne šiais laikais? 

16)  Ar filmo veikėjai jums primena kitų filmų, reklamų 
 ar kompiuterinių žaidimų veikėjus? Kodėl skirtingų 
 kūrinių personažai kartais būna panašūs vieni į kitus? 
 Galbūt teko girdėti, ką reiškia žodis “stereotipai”?

17)  Ar filmo veikėjai gali mus paskatinti klijuoti etiketes 
 mūsų pažįstamiems, kurie panašūs į juos savo išvaizda  
 ar pomėgiais? Kaip to išvengti? 

18)  Ar filmo “Kosminis vaikis” pabaigoje veikėjai keičiasi,  
 atskleidžia naujas charakterio savybes ir taip 
 išsivaduoja iš stereotipų? Pavyzdžiui, 
 kaip pasikeičia Ema ir jos mama?

Pradinis ugdymas, fizika, 
chemija, technologijos, 
pilietinis ugdymas, bendrosios 
kompetencijos
3. Kinas dažnai mums kviečia keliauti laiku. Įsivaiz-
duokite, kad atsidūrėte devintajame dešimtmetyje. 
Klasėje surenkite šio laikmečio daiktų parodą. 
Eksponatais gali būti buities prietaisai, knygos, pa-
puošalai, rūbai ir kt. Taip pat galite atsinešti ir nuo-
traukų. Apžiūrinėdami parodą, pasvarstykite, kurie 
daiktai XXI a. nebenaudojami arba labai pasikeitę, o 
kuriuos iš jų tebenaudojame ir šiandien. 

Fizika, chemija, 
technologijos, informacinės 
technologijos, kalbos, 
bendrosios kompetencijos, 
klasės valandėlė
4. Apsilankykite mokslo muziejuje (pvz., Energetikos 
ir technikos muziejuje Vilniuje), išsirinkite vieną eks-
ponatą ir aprašykite jo paskirtį, funkcijas, išradimo 
aplinkybes ir kt. Jei neturite galimybės apsilankyti 
muziejuje, pasirinkite vieną objektą savo artimoje 
aplinkoje (pavyzdžiui, vandens bokštas, elektros 
laidai, užtvanka, mobiliojo ryšio bokštai ir kt.) ir pa-
pasakokite žodžiu ar raštu apie jo paskirtį ir veikimo 
būdą kitiems klasės draugams.
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Užduotys mokiniamsDiskutuokime
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Kartu su mokytoja (-u) suorganizuokite mokslo kon-
kursą savo mokykloje. Susiskirstykite komandomis ir 
pagalvokite, kokį projektą norėtumėte jame prista-
tyti. Jo idėja pasidalinkite su mokytoja (-u). Kurdami 
projektą, nepamirškite paisyti saugos reikalavimų ir 
mokytojo (-os) patarimų!

Fizika, chemija, 
informacinės technologijos, 
biologija, kalbos, bendrosios 
kompetencijos

Išspręskite apačioje pateiktą kryžiažodį.

1. Džimo tėčio profesija.

2. Dujos, kuriomis gali būti pripildomi balionai.

3. Antrasis Žemės atmosferos sluoksnis. 
Jį pasiekęs JAV oro pajėgų kapitonas 
Joseph’as W. Kittinger’is leidosi parašiutu į Žemę.

4. Parašiutininko, kaskadininko Felix’o 
Baumgartner’io tautybė. 

5. Filme “Kosminis vaikis” Ema sirgo ……. liga.

6. Grupė žvaigždžių.

7. Džimo tėčio darbovietė.

8. Konstruojant oro balioną, svarbu apskaičiuoti kūno ……
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Pradinis ugdymas, 
fizika, chemija, biologija, 
technologijos, meninis 
ugdymas, bendrosios 
kompetencijos

6 7

Žodynėlis

Archyvinė filmuota medžiaga – tai praeityje (anksčiau nei filmo sukūrimo metai) filmavimo kamera užfiksuoti po-
litiniai, istoriniai ar asmeniniai įvykiai bei reiškiniai. Dažnai filmuota archyvinė medžiaga turi visuomeninę istorinę 
reikšmę ir yra saugoma valstybiniuose archyvuose (pvz., Lietuvos vaizdo ir garso archyve), tačiau ji taip pat gali būti 
asmeninio pobūdžio ir priklausyti asmeninėms kolekcijoms.  

Filmo erdvė (anglų k. settings) – vieta (-os), kurioje rutuliojasi filmo veiksmas. Filmo erdvė gali būti išorinė (miestų 
gatvės, užmiesčio kraštovaizdžiai ir kt.) ir vidinė (patalpos įvairiuose pastatuose). Filmo erdvė gali būti natūrali, t. y. 
tikrovėje egzistuojanti vieta, arba dirbtinė. Dirbtinei erdvei sukurti naudojamos kompiuterinės programos arba spe-
cialios dekoracijos (pvz., specialiai filmui laikinai sukonstruota pilis). Kuriant filmo erdvę, taip pat yra atsižvelgiama į 
laiką: paros metą ir metų laikus (pvz., ta pati vietovė labai skirtingai gali atrodyti saulėtą rytą ir apsiniaukusį vakarą).

Filmo ritmas – tai filmo laikiškumo pojūtis. Panašiai kaip tų pačių natų pasikartojimas muzikoje sukuria melodijos 
ritmą, filme ritmą lemia pasikartojantys stiliaus elementai bei jų deriniai (garso takelis, filmavimo planai, kameros 
rakursai, apšvietimas, spalvos.) Ritmas yra kuriamas, montuojant filmo vaizdą bei garsą.

Garso takelis – tai visi garso elementai filme: triukšmas, veikėjų dialogai ar monologai, balsas už kadro, muzika, 
garso efektai, kurie lydi filmo vaizdus. Garsai gali būti natūralūs – susiję su filmo veiksmu ir jo erdve (pvz., melodija, 
kurią pianinu groja filmo veikėja) ir nenatūralūs – ne susiję su filmo erdve, o įrašomi atskirai ir vėliau sumontuojami 
su vaizdu (pvz., pianino melodija veikėjams vaikščiojant miške).

Kameros rakursas – tai kameros padėtis pagal aukštį ir atstumą nuo filmuojamo objekto (daikto, veikėjo ar kelių 
veikėjų) arba, kitaip tariant, žiūrėjimo kampas. Kameros padėtis nulemia tai, kaip žiūrovai matys filmuojamą daiktą, 
veikėją ar filme vykstančius įvykius: žvelgs į juos „akių lygiu“ (kamera laikoma žmogaus akių ar filmuojamo daikto 
lygyje) ar „iš apačios“ (kamera laikoma žemiau filmuojamo objekto), galbūt „iš aukštai“ (kamera laikoma aukščiau 
filmuojamo objekto) arba iš labai aukštai – „iš  paukščio skrydžio“, o gal matys filmo veikėjų pokalbį iš labai arti, nes 
žvelgs vienam iš jų „per petį“. Kameros rakursas taip pat gali būti vadinamas subjektyviu arba objektyviu. Jei filme 
vykstančius įvykius stebime herojaus akimis, tai yra subjektyvus kameros rakursas (pavyzdžiui, jei filmo veikėjas į 
veiksmą žvelgia stovėdamas labai aukštai arba labai žemai, kamera taip pat filmuos iš ten, kur stovi veikėjas). Jei he-
rojų ir jo gyvenimą matome tarsi iš šalies, vadinasi, nufilmuota naudojant objektyvų kameros rakursą. Toks rakursas 
dažniausiai pasirenkamas dokumentiniuose filmuose.

Specialieji efektai yra naudojami, kai siekiama sukurti tikrovėje neegzistuojančius daiktus ar būtybes, pavaizduoti 
tam tikras oro sąlygas (pvz., sniegą) ar scenas, kurios gali būti pavojingos filmavimo grupės narių ir aktorių gyvybei. 
Specialieji efektai gali būti kuriami per filmavimą (pvz., sprogimo scenos) arba jį baigus (pvz., animaciniai veikėjai, 
vaikščiojantys po nufilmuotą tikrovėje egzistuojantį mišką). Filmavimui pasibaigus sukurti specialieji efektai vadina-
mi vaizdo efektais. Specialieji efektai gali būti kuriami kompiuterio programomis arba iš įvairių medžiagų. Dažniau-
siai tai atlieka filmo dailininkas, jo asistentai ar/ir specialiųjų efektų meistrai.
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