
LEPSZE  
ZDJĘCIA 
OD ZARAZ

w 7 prostych  
krokach

https://www.facebook.com/FotoWikilistka


Jak zamiast takich 
zdjęć...
Pstrykane na szybko, na auto, 

często z lampą, z Twojego poziomu, 

obejmujące poza tematem zdjęcia 

też rękę męża i skarpetki szwagra... 

skąd ja to znam? :  ) 

FotografiaWikilistka.pl 

zacząć robić 
takie?

Harmonijne, klimatyczne, 

spójne, oddające emocje i 

chwilę zamkniętą w kadrze. 

Piękne po prostu, bo zrobione 

świadomie, w przemyślany 

sposób. 

https://www.facebook.com/FotoWikilistka/?


LEPSZE ZDJĘCIA w

PROSTYCH KROKACH

  Wyłącz lampę błyskową!

Wyłącz tryb auto!

Ogarnij przestrzeń dookoła

Włącz zdjęcia seryjne 

Trzymaj poziom

Rób zdjęcia z odpowiedniej perspektywy

Skup się na pokazaniu tego, co wazne

Lampa błyskowa niesamowicie spłaszcza zdjęcie! Do tego 
uwydatnia wszystkie cienie, zwiększa kontrast. Są lepsze sposoby 
na doświetlenie.

Zacznij sama decydować o tym, jakie ma być Twoje zdjęcie. Na początek 
spróbuj trybu "S", gdzie priorytetem jest czas naświetlania ( ustaw na min. 
1/160 ) - i co? W końcu dziecko nie jest rozmazane :D? 

Bałagan wygląda zawsze gorzej niż pusta kanapa, tak samo jak blokowisko 
zamiast błękitnego nieba. Simple as that!

Szansa, że uchwycisz idealną minę, jest kilkakrotnie większa przy
kilkunastu zdjęciach niż przy jednym 

Kadrując, staraj się, by horyzont był poziomą linią, tak jak i podłoga, a ściania 
prostą kreską, a nie opartą o bok zdjęcia tyczką. To nadaje zdjeciu harmonii, a 
harmonia jest utozsamiana z pieknem. 

Zauważ, jak wielką głowę i małe nogi ma Twoje dziecko, gdy robisz mu zdjęcia z 
poziomu swoich oczu... i zmień perspektywę. Przykucnij, klęknij - fotografuj z 
poziomu oczu modela.

Jeśli chcesz uchwycić radość z jedzenia pierwszego arbuza, to czasem dużo lepszy będzie 
ciasny kadr : rączka trzymająca arbuza, po której leci sok i wgryzione w arbuz ząbki, niż 
pokazanie przy okazji ubrudzonej, pstrokatej bluzki z kolorowym napisem i żółtej tapety w 
misie w tle
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 I już! Prawda, że proste?
Jestem Monika i nauczę Cię zamieniać wizualny chaos w 

harmonijne piękno. 

Choć ten mini-ebook to tylko wierzchołek góry lodowej, 

gwarantuję Ci, że po wprowadzeniu tych 7 kroków w 

życie, od razu zobaczysz efekt. 

 Natomiast całej reszty kroków, technicznych aspektów i 

trikw nauczę Cię w moim pierwszym kursie on-line, 

który startuje 1 lipca!

Bądźmy w kontakcie!
Jeśli jeszcze nie zapisałaś się na listę oczekujących na mój 

pierwszy kurs on-line -> KONIECZNIE ZRÓB TO TERAZ! 

Dzięki temu będziesz miała realny wpływ na jego ostateczny 

kształt, bo z dziewczynami z tej listy e-mail, rozmawiam o 

tym, czego konkretnie chciałyby się dowiedzieć :) 

LIKES
1500

PRZYDAŁ CI SIĘ TEN E-BOOK? 

PODAJ DALEJ! DOBRO WRACA : 
) 

FotografiaWikilistka.pl

http://bit.ly/pre-kursfoto
http://bit.ly/pre-kursfoto
https://www.facebook.com/FotoWikilistka/

