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Kedves Gyerekek!
Nagyon érdekes címeket olvastam tőletek a múlt heti fotók és csendéletek
kapcsán. Éreztem, hogy figyelmesen követtétek a tárlatvezetésemet.
DICSÉRET! <3
Szeretnék megosztani veletek néhányat, biztos felidéződnek a képek, kitaláljátok, hogy a
címadó melyikre gondolt.
Fotók: Libatánc, Libák támadása, Gyertek libák!, Vidéki lányok, „Csíkokból” természet, A
Rajna partján, Szerelem a háborúban, A harcos szerelem, Premier előtt, Sötét és világos
Csendéletek: Csend és nyugalom, A nyugalom illata, A halál gyümölcsöse, A szépség
múlandó, Körték reggeli fényben, Dülöngélő körték, A halász vacsorája, Hajnali fogás,
Vacsoraidő, Rét a vázában, Tavaszi virágcsendélet
… és sorolhatnám. Büszke vagyok rátok!
Ma megpróbáljuk kamatoztatni, amit a múlt héten a „nagyoktól” láttál. Fotózásra hívlak.
Mottó: Ne csak nézz, hanem láss!
1. feladat:
Válassz ki egy tárgyat! Ez lesz a főszereplője a fotóidnak. Mielőtt gyorsan felkapnál egyet,
olvasd végig a feladatokat, mert lehet, hogy befolyásolja majd a döntésedet.
2. feladat:
A kiválasztott tárgyról készíts három fotót, a következők szerint:

-

legyen egy „sima” fotó a kiválasztott tárgyról. Jó, ha a
háttérnek egyszínű felületet keresel. Mielőtt lenyomod a
gombot, figyeld meg, hogy középen van-e a tárgyad, jól
kitölti-e a képet? Ha látszik a telefonod vagy a saját
árnyékod, akkor másik oldalról közelítsd meg! Várd meg,
amíg beélesít a gép, azután katt. Csinálhatsz több
felvételt is, majd utólag kiválasztod a legjobbat.

-

Készíts egy képet ugyanerről a tárgyról egy érdekes beállítással. Lehet makrófelvétel,
vagyis ráközelítesz egy részletre. Készülhet a fotó egy szokatlanabb szemszögből.
Kint az udvaron játszhatsz a fényekkel, árnyékokkal. Ötlet: az utolsó képemen csak a
tárgy árnyékát fényképeztem, mégis úgy érzem, mintha ott lenne a tárgy is. Ilyesmikre
gondoltam, de mindenféle megoldás érdekel. Szóval légy kreatív! (Én három példát
hoztam, neked csak egyet kell csinálni.)

-

A harmadik kép pedig legyen egy csendélet, ahová
becsempészed a kiválasztott tárgyadat. A csendélet
berendezéséhez használhatsz kendőt, terítőt, és
válassz a tárgyadhoz „társakat”! Mielőtt kattintasz,
ellenőrizd, hogy minden benne van-e a képben, az
árnyékod nincs-e benne, harmonikusnak érzed-e a
beállítást, beélesített-e a gép? Csinálhatsz több
felvételt, majd kiválasztod a legjobbat.

A fotózás után rakj rendet!
3. feladat:
Válaszd ki a 3 legjobb fotót (egy „sima”, egy „érdekes”, egy csendélet) és küldd el nekem. Én
pedig összeállítom A TÁRGYAK ÉLETE c. fotókiállításotokat.

4. feladat:
Még egy percet kérek tőled! A redmenta.com oldalon légy szíves jelöld be, hogy otthon
milyen rajzeszközökkel rendelkezel. Ezzel segítesz nekem, hogy a következő rajz órákat meg
tudjam tervezni.
A direktcím: aeöei
(A rajzeszközeim szó magánhangzói)

KÖSZÖNÖM!

JÓ ALKOTÁST!

