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POZWÓL DZIECIOM (I SOBIE) 

NA BAŁAGAN

Och, wiem, wiem. Porządek musi być. Ale przyznacie same, 

że nic się nie stanie, jeśli przez jakiś czas łóżko nie będzie 

pościelone jak trzeba? Twój roczniak postanowił sam się 

najeść, robiąc przy tym istny Armagedon w kuchni? 

 Wysypała się mąka? Nie łap od razu za odkurzacz. Zobacz, 

jak rozwinie się akcja. I bądź przygotowana do łapania tych 

niepowtarzalnych momentów. 

ZAPOMNIJ O „UŚMIECHNIJ SIĘ”

Coś, czego pewnie i Wy nie znosiliście, podczas gdy ktoś robił 
Wam zdjęcie: „Kasiu, uśmiech proszę…”. Nie wiem, czy 

ktokolwiek reaguje naturalnym uśmiechem na tego typu 

zawołanie. Ja na pewno nie. Co więc zrobić? Rozwesel swojego 

modela zanim zdecydujesz się nacisnąć spust migawki. Zrób 

śmieszną minę, wydaj z siebie dziwny dźwięk. Uwierzcie, to 

przyniesie o niebo lepsze rezultaty niż oklepane „uśmiechnij 

się”.  



Brown rice (or “hulled” or “unmilled” rice) is 

whole grain rice. It has a mild, nutty flavor, and 

is chewier and more nutritious than white rice, 

but goes rancid more quickly because the bran 

and germ — which are removed to make white 

rice — contain fats that can spoil. Any rice, 

including long-grain, short-grain, or glutinous 

rice, may be eaten as brown rice.

FLAXSEED

ZNIŻ SIĘ DO ICH POZIOMU

to wbrew pozorom bardzo istotne, by fotografować dzieci z 

poziomu ich oczu. Często obserwuję ujęcia, na których 

pierwsze skrzypce grają dziecięce… czubki głów. Kucnij, a nawet 

połóż się na ziemi, by spojrzeć dziecku w oczy, by zobaczyć ich 

emocje, by nawiązać kontakt.

SZALEJ! 

Poczuj się znów jak dziecko. Zabawcie się w przebieranki,

urządźcie wyścigi, chlapcie wodą. W domu urządźcie bitwę na 

poduszki lub pobawcie się lalkami czy autami. Wspólnie 

spędzony czas z pewnością zaowocuje cudownymi kadrami 

przepełnionymi emocjami. 



The oat, sometimes called the common oat, is a species of 

cereal grain grown for its seed, which is known by the same 

name. While oats are suitable for human consumption as 

oatmeal and rolled oats, one of the most common uses is 

as livestock feed. Oats are grown in temperate regions. 

They have a lower summer heat requirement and greater 

tolerance of rain than other cereals, so are particularly 

important in areas with cool, wet summers. 
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MIEJ APARAT ZAWSZE 

POD RĘKĄ

Dzieci to wulkany energii, mają milion pomysłów na sekundę.

Dlatego nie chowaj swojego aparatu zbyt głęboko. Połóż go w

takim miejscu, by szybko móc go sięgnąć, gdy nadarzy się
chwila warta uwiecznienia. 

PODEJDŹ BLIŻEJ

Zależy Ci, by pokazać małego modela na tle wysokiego

budynku? Przysuń się bliżej dziecka lub poproś, by do Ciebie

podeszło. W ten sposób uchwycisz i malucha, i to, co za nim.

Jeśli odległość dziecka od aparatu będzie zbyt duża, niestety

pozostanie ono w kadrze zbyt malutkie, a co za tym idzie słabo

dostrzegalne dla odbiorcy fotografii.
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TŁO TEŻ JEST WAŻNE

Zanim naciśniesz spust migawki skup się na tym, co widzisz w

wizjerze dookoła Twojego dziecka. Zwróć uwagę na to, czy nie

ma za nim zbyt wielu przedmiotów, które w efekcie będą
rozpraszały uwagę. Czy w tle nie ma zwracających na siebie

uwagę krzykliwych kolorów? Czy zza głowy malca nie wystaje

jakiś dziwny przedmiot (na przykład znak drogowy). Czasem

wystarczy jedynie zrobić krok w bok, by uzyskać dużo lepsze

tło. 

ZABAWA W DOROSŁYCH

Dużo wspaniałych momentów złapiesz, gdy pozwolisz dzieciom

na wykonywanie czynności zarezerwowanych wyłącznie dla

dorosłych. Możesz poprosić o pomoc w gotowaniu, praniu, czy

ścieleniu łóżek. Najprostsze czynności są w stanie przerodzić
się w najciekawszą zabawę – a Ty bądź na nią gotowa.


