
#PolskaCzystaKomórka
Instrukcja jak nagrywać tiktoki



#Idea

Aby przypomnieć naszym młodym odbiorcom o konieczności dezynfekowania telefonu 
stworzymy kampanię na TikToku we współpracy z kluczowymi polskimi influencerami 
TikToka i Wolontariuszami PCK. Ich zadaniem będzie stworzenie video, który w kreatywny 
sposób pokaże, jak dbają o swoje bezpieczeństwo, czyszcząc urządzenia mobilne.

Dzięki współpracy ze znanymi twórcami zachęcimy ich odbiorców do uczestnictwa w naszej 
zabawie. Dla nich z kolei przygotujemy konkurs, w którym na autorów najlepszych TikToków 
czekać będą nagrody technologiczne. 

#PolskaCzystaKomórka



#WASZE ZADANIE

TikTok to platforma, na której najczęściej znajdziemy 15-sekundowe, max. minutowe wideo,
których autorzy tańczą do popularnych utworów, nagrywają swoje wariacje na temat obecnych
trendów lub publikują wideo w postaci skeczy. Liczy się przede wszystkim oryginalne podejście do
tematyki, jakość nagrania, a przede wszystkim kreatywność twórców.

Naszym zadaniem jest nagranie max. 30 sekundowych wideo, w których pokażemy w przyjemny
sposób jak czyścić telefon. Na wideo możecie pokazać w zabawny sposób jak czyścicie telefon,
może być to krótki skecz na ten temat lub wideo, w którym podajecie sobie chusteczkę z
mikrofibry i na koniec pokazujecie, jak dbacie o czystość telefonu. Liczy się Wasza kreatywność!

W dalszej części przedstawimy dwa sposoby, w jaki możecie nagrać swoje wideo.



#Najważniejsze zasady nagrywania
Jakość i czas nagrania to dwie najważniejsze kwestie. Wideo na TikToku optymalnie powinno mieć 
max. 30 sekund, a dźwięk i obraz powinny być możliwie najlepszej jakości. Aby nagrać fajny film 
wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad:

1. PRZED
NAGRYWANIEM

PRZETRZYJCIE
APARAT

To podstawa, o której jednak
często zdarza się zapominać
nawet profesjonalistom. Obiektyw
w telefonie jest bardzo
mały i nawet drobne nieczystości
znaczenie psują jakość
nagrywanego materiału.
Wystarczy, że przed nagraniem
przetrzesz telefon o koszulkę.

2. POSTAW
NA ŚWIATŁO

Nie musicie inwestować
w profesjonalne lampy,
wykorzystajcie do tego światło
dzienne (nagrajcie wideo przy
oknie lub na dworze).

3. NAGRYWAJ
W PIONIE

Na TikToku wszystkie wideo
pokazywane są w pionie.
Pamiętajcie o tym, nagrywając
wideo.

4. SELFIE MODE 
+ STABILIZACJA

Jeśli nagrywacie samodzielnie,
to przełączcie ekran tryb selfie,
a telefon oprzyj o coś ciężkiego.
Dzięki temu będziecie mogli
lepiej kontrolować co się dzieje
na ekranie. Jeśli nie nagrywasz
właśnie dynamicznego wideo w
ruchu, postaraj się, aby stał on
możliwie jak najstabilniej.

5. CZAS 
TRWANIA 

15 – 30 SEKUND

Pamiętajcie, aby tiktok był
możliwie krótki, wtedy istnieje
większa szansa na to, że trafi do
większej liczby odbiorców.

6. ZWRÓĆ
UWAGĘ

NA DŹWIĘK

Jeśli nagrywasz skecz, przed 
nagraniami upewnij się, czy nie 
jest za głośno w Twoim 
otoczeniu. Inaczej, może nie być 
słychać o czym mówisz w wideo.



#Sposób 1

Do nagrania tiktoka wystarczy Wam po prostu po prostu telefon i podstawowa aplikacja do edycji.
Na początku zastanówcie się, jakie ma być Wasze wideo, co chcecie w nim pokazać. Przejrzyjcie
dotychczasowe tredny i nagrania na tiktoku, może coś Was zainspiruje. Wymyślone? Czas to
nagrać! Pamiętajcie tylko o zasadach z poprzedniego slajdu.

W razie potrzeby nagrane wideo możecie następnie edytować w aplikacji na telefonie. Szczególnie
polecamy InShot, w której nie tylko potniecie wideo, ale też dorzucicie muzykę dostępną w jej
bibliotece. Nagrane wideo prześlijcie do Koordynatora.



#Sposób 2

TikToka możecie też nagrać za pomocą samej aplikacji. To w niej możecie do wideo dodać bezpośrednio 
muzykę dostępną na platformie, pociąć je, a także dodać napisy i efekty. Jednak, 
aby to zrobić musicie:

1. założyć konto w aplikacji
2. nagrać wideo
3. opublikować je na swoim profilu
4. pobrać wideo przez narzędzie TT Downloader (https://ttdownloader.com/). Przy pobieraniu wybierzcie opcję 
„No watermark”
5. usunąć publikację, a pobrane wideo przesłać do Koordynatora.

Na kolejnych slajdach znajdziecie krótki opis funkcji TikToka, które mogą Wam się przydać.

https://ttdownloader.com/


#Tipy: nagrywanie
Dźwięki

To tu macie dostęp do 
piosenek na TikToku.

Długość nagrania
TikTok daje Wam możliwość  nagrania 

wideo 15 lub 30-sekundowego nagrania. 
Wybierzcie opcję, która lepiej pasuje do 

Waszego pomysłu. 

Tempo Nagrania
Za pomocą tej funkcji możecie 
przyspieszyć bądź spowolnić wideo.

Samowyzwalacz
pozwoli Wam na spokojne zajęcie pozycji 
zanim rozpocznie się nagrywanie.



#Tipy: edycja
Natomiast tu znajdziecie funkcje z jakich możecie skorzystać, edytując wideo:

Montaż
To tu  możecie pociąć i skleić swoje wideo.

Lektor
Jeśli macie pomysł na wideo, gdzie jest 
potrzeby lektor, możecie go dodać za 
pomocą tej funkcji.

Montaż dźwięku
To tu  możecie dostosować fragment 
muzyki do Waszego wideo.

Regulacja dźwięku
Za pomocą tej funkcji możecie przyciszyć 
lub pogłośnić oryginalny lub dodany 
dźwięk.

Dodawanie dźwięku
Jeśli nie dodaliście dźwięku w poprzednim 

etapie, za pomocą tej opcji możecie 
również go dodać lub podmienić 

wcześniejszy na nowy.



#Tipy: muzyka
Pamiętajcie, że muzyka jest bardzo ważna na TikToku. Nagrywając wideo nagraj film do utworu dostępnego w bibliotece
aplikacji. Wybierając utwór, sprawdź co ciekawego znajduje się w jednej z popularnych list odtwarzania: ”Top Lista”, „TikTok
Viral” czy „Zalecane”.



#PRZYKŁADY



#StopChallenge

https://www.tiktok.com/@lelepons/video/6793793597620686085
https://www.tiktok.com/@thelawyer/video/6636535756359732485
https://www.tiktok.com/@ciapur/video/6640089531989101830


#Laxed (Siren Beat) – popularna muzyka

https://www.tiktok.com/@jurgitakup/video/6817829775877426437
https://www.tiktok.com/@dorota.czaja/video/6821861905758440710


#PodajDalej

https://www.tiktok.com/@sabinitta/video/6812299435003972870
https://www.tiktok.com/@dawidwolinski/video/6828859244641635590


#YES

https://www.tiktok.com/@juliazugaj/video/6798208855194078469
https://www.tiktok.com/@mjakmilosc.official/video/6798868798771449093


#Dziękujemy
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