
PRAKTYCZNE
KOMPEDIUM WIEDZY

JAK ROBIĆ

PIĘKNE ZDJĘCIA TELEFONEM
MAŁYM DZIEWCZYNKOM ?



Urocze dziecko, ładne ubranie, fajny pomysł są bardzo ważne
w stworzeniu pięknego zdjęcia. Jeśli jednak źle skomponujesz
zdjęcie, to zamiast świetnego ujęcia uzyskasz takie, które nie
będzie przyjemne w odbiorze i nie przyciągnie uwagi. Nie
musi tak być, ponieważ kompozycji i kadrowania można się
łatwo nauczyć. W tej części pokażę Ci jak komponować 
i kadrować zdjęcia, żeby zawsze były udane.

Kompozycja i kadrowanie
sprawdzone sposoby 
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Kiedy Twoja córeczka
siedzi w trochę leżący
sposób, zrób zdjęcie
lekko z góry. Wtedy
stopy, kolana nie będą
na pierwszym planie i
ładnie wyeksponujesz
całą sylwetkę dziecka. 

Zachęcaj córeczkę do bliskiego
kontaktu. Zacznij rozmawiać,
bawić się w taki sposób, aby nie
opierała się o krzesło plecami, a
wyprostowała je i zwróciła się w
Twoją stronę. Mów do niej, żeby
wychyliła się do Ciebie. Jeśli
córeczka jest jeszcze malutka,
to np. ślij jej buziaki, aktywuj ją
do ruchu tułowiem w Twoją
stronę. Ważne jest, aby dziecko
zamiast zapadniętego ciała w
fotelu, miało wysuniętą klatkę
piersiową i głowę do przodu.

1 sposób -
Lekko z góry 

2 sposób - głowa 
wysunięta do przodu

Jak zrobić dobre zdjęcie siedzącemu dziecku na fotelu?  
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Kadr poziomy w przypadku powyższego zdjęcia jest złym
wyborem. Natalka idzie chodnikiem, który zwłaszcza po lewej
stronie zajmuje bardzo dużo miejsca. Widać jeszcze dużo trawy
i drzewa w oddali. Wzrok błądzi po zdjęciu, aby znaleźć jeszcze
coś interesującego.  

Kadr pionowy dobrze
podkreśla idącą
chodnikiem dziewczynkę.
Trawa, chodnik, drzewa
nie przytłaczają jej,
stanowią tylko tło.
Zdjęcie jest czytelne.
Wzrok odrazu zatrzymuje
się na Natalce, a potem
wędruje do góry, do
drugiego planu, aby
dokończyć oglądanie
zdjęcia. 

74



Zachmurzone niebo 

Kiedy na dworze jest pochmurno i niebo przykryte jest gęstą
warstwą chmur, trudniej jest zrobić fajne zdjęcie telefonem.
Niebo wychodzi na zdjęciu szare, czasem prawie białe. W takiej
sytuacji rób zdjęcia w taki sposób, aby było widać jak najmniej
nieba. Zdjęcie wyjdzie wtedy dużo ładniejsze.  

Na zdjęciu widać kawałek
szarego, jednolitego
nieba. Takie niebo nie
wygląda atrakcyjnie, więc
lepiej nie pokazywać go
na zdjęciu albo niewielki
jego kawałek. 

Poszłyśmy z Natalką
kawałek dalej i zrobiłam
zdjęcie na tle drzew. Nie
widać szarego nieba.
Zdjęcie wygląda żywiej,
ładniej, jakby zostało
zrobione w inny dzień. 
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Na łóżku, na tle dwóch ścian, regularnie robię zdjęcia
Natalce. Dwa okna bardzo dobrze oświetlają scenkę, więc

mogę robić zdjęcia nawet w ponury dzień zimą. 

Tło 1 - ściana z oknem

Tło 2 -
jednolita
ściana w
kolorze

jasny krem.

Z jednym, nawet nie dużym oknem i w ponury dzień 
zimą, można zrobić jasne zdjęcia telefonem w domu. 

Mam dla Ciebie kilka wskazówek jak je zrobić.
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Budynek w tle z
czerwoną dachówką
mocno rzuca się w
oczy i odwraca
uwagę od tematu
zdjęcia. 

Poprosiłam męża,
aby zmienił miejsce
robiąc kilka kroków
w prawą stronę.
Zmienił się przez to
drugi plan za nami -
widać jasny płot.
Zdjęcie wygląda
dużo lepiej,
przemyślanie i nic
nie przeszkadza. 
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Pod drzewem

Pod drzewem z opadającymi
nisko gałęziami jest świetne
miejsce do robienia zdjęć.
Gałęzie drzewa z lekko
przerzedzonymi liśćmi
bardzo ładnie wypełniają
górę kadru. Razem z liśćmi
leżącymi na dole tworzą
piękne tło, które nie odwraca
uwagi i pięknie podkreśla
fotografowane osoby. 
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Ubieranie choinki

Ubieranie choinki to
klimatyczna atrakcja, którą
można uwiecznić na
pięknych zdjęciach.
Dziecko na pewno będzie
bardzo oczarowane
ozdobami choinkowymi,
więc jest to idealny czas do
robienia zdjęć. Takie zdjęcia
rób jak najbliżej okna i w
godzinach południowych. 
 Najlepiej jak wybierzesz do
tego słoneczny dzień,
wtedy wyjdą jasne i
świetliste zdjęcia. 

Wybierz odpowiednie ubranie dla
córeczki. Lepiej, żeby było delikatne,
niezbyt kolorowe. Choinka, ozdoby
choinkowe to i tak już dużo kolorów.
Warto dopasować kolor ubrania do
ozdób choinkowych, żeby
kolorystyka na zdjęciu wyszła spójna
np. ten sam kolor sukienki i
bombek. Jeśli masz brązowe okna i
znajdują się w kadrze, zasłoń je
jasną firanką lub zasłoną. Ciemne
elementy okna wyłaniające się zza
głowy będą mocno zwracać uwagę 
i źle wyglądać.
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Każde zdjęcie, które mi się podoba, obrabiam na telefonie.
Edycja sprawia, że zdjęcie wygląda lepiej od zdjęcia
surowego. To ostatni etap pracy przy tworzeniu pięknych
zdjęć. Jest on bardzo ważny, ponieważ żaden sprzęt nie jest w
stanie świetnie odwzorować kolorów i jasności na zdjęciu.
Dzięki edycji sprawisz, że będą one wyglądały bardzo
podobnie, jak podczas robienia zdjęcia. Myślę, że nie ma
sensu mieć ciemniejszego zdjęcia, skoro w kadrze było jasno.
Po co też mieć wyblakłe kolory, skoro w rzeczywistości były
ładne i żywe. Obróbką możesz sprawić, że zdjęcie będzie
wyglądać pięknie i naturalnie. 

Naturalna obróbka 
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kolejności. Na przykładzie pięciu zdjęć pokażę Ci krok po
kroku jak szybko i prosto obrabiać zdjęcia na telefonie. Dla
mnie to przyjemność i myślę, że dla Ciebie też może okazać
się przyjemna, zwłaszcza jak szybko zobaczysz efekt. 

Po zainstalowaniu lightrooma na telefonie, aplikacja
poprosi o uzyskanie dostępu do zdjęć. Najlepiej wybrać
opcję dostępu do wszystkich zdjęć, aby ograniczyć
późniejsze nadawanie dostępów do każdego zdjęcia. 

Zdjęcia w Lightroomie możesz
wyświetlać na dwa sposoby:

W Bibliotece zdjęć należy
kliknąć ikonę dodania obrazu.
Wówczas wyświetlą się do
wyboru zdjęcia zapisane na
rolce telefonu. Po wybraniu
zdjęcia, wyświetli się ono w
zakładce wszystkie zdjęcia.
Każde kolejne, które
zaimportujesz w ten sposób, 
 wyświetli się w tej zakładce. 

1. Importujesz z rolki telefonu
te, które które chcesz
ulepszyć. 

Instalacja Lightrooma
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Światło przybiera różną temperaturę
barwową, która głównie zależy od pory
dnia i miejsca, w którym fotografujemy.
Takie zróżnicowanie wpływa na
odwzorowanie kolorów na zdjęciu -
mogą być one bardziej ciepłe lub
bardziej chłodne. Podobnie jest ze
światłem w żarówkach, które może być
ciepłe, zimne lub białe. 

Krok 3

Kolor światła

Na powyższym zdjęciu
kolory wpadają w
niebiesko-szary odcień,
ponieważ zdjęcie robione
było podczas pochmurnej
pogody. 

W Lightroomie w narzędziu
Kolor, za pomocą jednego
suwaka poprawiłam kolor
światła. Zdjęcie wyglada
cieplej i słoneczniej.
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Przed

Po
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Eksport obrobionego zdjęcia

Krok 1
Kliknij na górze ikonę
Eksportu.

Krok 2. 
Kliknij Eksportuj do rolki
aparatu. Po kliknięciu
wyświetli się komunikat o
pomyślnym wyeksportowaniu
zdjęcia, a obrobione zdjęcie
zapisze się w rolce telefonu.

Po skończonej edycji eksportuj zdjęcie do rolki
telefonu i miej je gotowe do oglądania w telefonie,

druku czy umieszczenia w sieci. Poniżej
przedstawiam Ci jak to zrobić. 
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