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Program zajęć „FOTOFERIE W FORMATACH 2015”

Dzień pierwszy 16 lutego (poniedziałek) g.9.00-14.00

Zapoznanie uczestników ze studiem fotograficznym i z instruktorem 
( 1h)

• co to jest fotografia
• czym zajmuje się fotograf
• jakie jest wyposażenie studia fotograficznego

Przerwa (20 min)

Zasada działania aparatu fotograficznego (1,5h)
• tryby działania aparatu fotograficznego
• dobieranie przysłony i czasu naświetlania
• kolory na fotografiach – balans bieli

Przerwa obiadowa ok 12.30 (40 min) 

Gry animacyjne: pisanie światłem (1,5h)

Dzień drugi 17 lutego (wtorek) g. 9.00-14.00

Przygotowanie do pleneru fotograficznego „natura”
• plener fotograficzny „natura” - miejsce Palmiarnia poznańska ( 2.45h)

Przerwa obiadowa ok 12.30 (40 min)

Fotografia portretowa ( 1h)
• przygotowanie planu fotograficznego
• wspólne robienie zdjęć portretowych

Wspólne oglądanie prac plenerowych (40min)

Dzień trzeci 18 lutego (środa) g. 9.00-14.00

„Camera obscura” i jego tajemnice (2,5h)
• camera obscura – jej historia i zasada działania
• konstrukcja kamery otworkowej - budowanie kamery otworkowej z 

przygotowanych wcześniej elementów (pomalowane puszki, gotowe 
otworki). Zabawa ma polegać na wklejeniu otworka do puszki i 
naświetleniu zdjęcia na papierze. Możliwe jest „ozdobienie” wykonanego 
samodzielnie aparatu. Dzieci również przynoszą swoje puszki

• naświetlenia błon graficznych i papieru fotograficznego



Przerwa obiadowa ok 12.00 (40 min)

Co kryje cień w ciemni? (2h)
• luksografia – tworzenie obrazów w w ciemni fotograficznej z przedmiotów 

przyniesionych przez dzieci
• barwienie wykonanych luksografii przy pomocy ecoliny- bez 

niebezpiecznych lub szkodliwych substancji chemicznych. 

Dzień czwarty 19 lutego (czwartek) g. 9.00-14.00

Omówienie prac powstałych poprzedniego dnia (40min)

Przygotowanie do pleneru fotograficznego (2,5h)
• plener fotograficzny w Starym ZOO pt. „Przyjaciele”

Przerwa obiadowa ok. 12.30 (40min)

Gry animacyjne: zagadki fotograficzne (1h)

Dzień piąty 20 lutego (piątek) g. 9.00-14.00

Sesja fotograficzna w studio „ Mój superbohater” (3h)
• przebierana sesja w studio

(dzieci mogą przynieść stroje jak również wykonać je na miejscu, malowanie 
twarzy)

Przerwa obiadowa ok 12.00 (40min)

Wspólne oglądanie powstałych fotografii i podsumowanie warsztatów
w tym również rozdanie Dyplomów


