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AKADEMIA MŁODEGO FOTOGRAFA

Zajęcia w ramach akademii to 

doskonałe połączenie fotografii z dobrą zabawą. 

Umożliwiają rozwinięcie pasji oraz doskonalenie 

umiejętności fotograficznych, przy 

jednoczesnym poszerzaniu wiedzy z fizyki 

i chemii. Warsztaty są ukierunkowane 

na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych 

pomysłów poprzez stosowanie uniwersalnych 

metod posługiwania się środkami artystycznymi, 

właściwymi dla fotografii.



TEMATYKA WARSZTATÓW

Nasze zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne:
• Dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami 

fotografii. Poprzez podróż do wnętrza aparatu 
fotograficznego, dowiedzą się jak powstaje 
obraz, jak wygląda aparat “od środka”, oraz 
czym można robić zdjęcia… i czym robiło się 
zdjęcia kiedyś.

• Dzieci zapoznają się z obsługą różnych 
aparatów fotograficznych i kamer, oraz 
dowiedzą się jak ważne jest światło w fotografii

• Dzieci dowiedzą się jak zbudowany jest aparat, 
obiektyw oraz do czego służą lampy i blendy.

Zdjęcia wykonane podczas zajęć są przekazywane 
w formie jpg dla uczestników warsztatów.



KORZYŚCI

• Rozwój wyobraźni i kreatywnego myślenia

• Kształtowanie zdolności manualnych, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej

• Rozwój percepcji i abstrakcyjnego myślenia

• Zwiększenie wrażliwości na otaczający świat, jak 
również na odbiór sztuki

• Odkrywanie swoich zainteresowań, talentów i 
możliwości, rozwijanie inwencji twórczej

• Motywacja do działania



ORGANIZACJA

1. Warsztaty będą realizowane w szkole, w 

dostępnej sali dobrze oświetlonej. Forma 

współpracy to umowa użyczenia sali.    

2. Czas trwania warsztatu to 45 minut.

3. Liczebność grupy max. 15 osób

4. Warsztaty odbywają się pod opieką 

trenera.

5. Na czas warsztatów wykonawca zapewnia 

niezbędny sprzęt do przeprowadzenia 

zajęć.

6. Termin zajęć ustalany jest indywidualnie.



ORGANIZACJA

7. Każdy uczestnik otrzyma zdjęcia 

wykonywane podczas warsztatów w formie 

pliku jpg.

8. Dostarczenie zrealizowanych podczas 

warsztatów zdjęć dzieci nastąpi po 

wykonaniu warsztatu w czasie ustalonym 

ze zleceniodawcą oraz na adres mailowy 

wskazany przez Zleceniodawcę.

9. Spotkanie będzie wzbogacone o galerię 

wydruków przygotowanych przez 

wykonawcę. 



• 40 zł/osobę/za 1 godzinę lekcyjną czyli 45

min. (zajęcia prowadzone w języku polskim).

Cena zawiera koszt materiałów i obróbki zdjęć.

Terminy ustalamy indywidualnie.

WYCENA 

ZAPISY:
fundacja@ziemiaimy.org



KONTAKT

FUNDACJA ZIEMIA I MY

UL. SZLACHECKA 2/53

03-259 WARSZAWA

TEL.: (22) 3089010

E-MAIL: fundacja@ziemiaimy.org

STRONA: www.ziemiaimy.org

FB: www.facebook.com/ziemiaimy.org

http://www.ziemiaimy.org/

