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Dziecko str 1

  Dziecko jako temat zdjęć jest problemem 
starym jak sama fotografia. Zmieniły się 
czasy, zmieniły technologie, inne też są 
dzieci, ale wciąż dzieci są najczęściej foto-
grafowane, i ciągle jest to trudne zadanie

 Każdy z fotografujących staje wcześniej lub 
później przed zagadnieniem jak uwiecznić małą   
osobę. Dzieci są albo ruchliwe, albo „za małe”, 
smutne, wesołe, zbyt ciekawe, itd. A jakie dzieci 
mają być? 
  O fotografowaniu pociech pisano wiele i treści-
wie. I ja chciałbym dołożyć kilka przemyśleń.
  Po pierwsze - do fotografowania maluchów po-
lecam użycie wysokiej czułości, np. ISO 400. Dla-
czego? Dzieci są - jak wiemy - ruchliwe a wysoka 
czułość zapewnia krótkie czasy naświetlania.
  Po wtóre – nie zmuszajmy dzieci do stania na 
„baczność” bo jest to nienaturalne. W ogóle, moim 
zdaniem, jeżeli dziecko zachowuje się naturalnie i 
nie zwraca uwagi na aparat , to istnieje możliwość 
i szansa , że uda się zrobić ładne zdjęcie. Bardzo 
istotne jest uświadomienie sobie faktu, iż takie 
zdjęcia to fotografia reportażowa, dynamiczna. 
Dla przykładu fotografia krajobrazu (statyczna) 
polega na wybraniu ciekawego fragmentu, dobra-
niu głębi ostrości i pstryknięciu. Co istotne pej-
zaż nie ucieknie, tymczasem dziecko, zwłaszcza 
„żywe”, poprzez swoją ruchliwość sprawić może 

wiele trudności Nie musimy jednak ganiać po ca-
łym mieszkaniu czy parku. Lepiej poczekać, przyj-
rzeć się kiedy dziecko wygląda ładnie, ciekawie…
Śpiący maluch może być ciekawym tematem. Mi-
sie, słonie, małpki i inne przytulanki, które dzieci 
tulą we śnie dodają uroku. Klocki, lalki, samocho-
dziki zatrzymują dzieci w miejscu, warto wtedy 
przymierzyć się z aparatem. Książeczki i wszel-
kie działania plastyczne – rysowanie, malowanie, 
rzeźbienie w plastelinie, wycinanie – wszystko to 
stanowi doskonałe „tło” gdzie dzieci zajęte zaba-
wą nie zwracają uwagi na aparat.
   Osobnym zagadnieniem jest pytanie: czy uży-
wać lampy błyskowej czy nie? Zdaję sobie spra-
wę, że wiele aparatów nie pozostawia wyboru i 
w domu (kiedy nie jest dostatecznie jasno) lam-
pa błyska czy się to komuś podoba, czy też nie. 
Niemniej jednak, zdecydowanie stoję na stanowi-
sku, że błysk lampy nie powinien dominować w 
zdjęciu. Jeżeli to możliwe, radzę robić zdjęcia bez 
użycia flesza lub użyć go w taki sposób, aby roz-
świetlił  on delikatnie dziecko (fill-in). Czy dziecko 

powinno patrzeć w obiektyw? I tak i nie. Zależ-
nie od sytuacji, naturalne jest, że kredki i rysu-
nek mogą być dla malucha ciekawsze niż tata czy 
mama z aparatem i wtedy oczy dziecka kierują 
się na kartkę papieru – to jest naturalne. Z dru-
giej strony, jeżeli w kadrze ujrzymy zaciekawioną 
buźkę wyraźnie oderwaną od ulubionego zajęcia, 
efekt może być bardzo ciekawy i sympatyczny. 



Bardzo istotne jest aby pamiętać, że dzieci poru-
szają się na poziomie o metr niższym niż nasz punkt 
widzenia. Radzę więc obniżyć się z aparatem do 
poziomu stołu, może nawet i podłogi, gdzie najle-
piej układa się klocki. Pamiętam jak wielokrotnie 
kładłem się na podłodze, gdy moje dzieci właśnie 
na niej znajdowały najdogodniejsze miejsce do 
zabawy. Radzę przemyśleć i sprawdzić jak wyglą-

da świat z 
poziomu 
taboretu 
i kanapy. 
Z pew-
n o ś c i ą 
b a r d z i e 
natural-
nie niż z 
wysoko-
ści 170 
cm (lub 
j e s z c z e 
w y ż e j ) . 
Tak więc 
fotogra-
f u j m y 
dzieci z 
boku – 
wy s t a r -
czy przy-
k u c n ą ć 
– nigdy z 
góry.

Fotografowanie dzieci w wieku szkolnym, gimna-
zjalnym itd. może być trudniejsze niż „pstrykanie 
zdjęć maluchom. Dziecko starsze - nie zawsze 
znaczy chętne do fotografowania. Mały człowiek 
poznaje swoje możliwości – także te, które po-
zwalają na odmowę pozowania do zdjęć. Warto 
pamiętać, że przymuszanie latorośli do pozowania 
grozi zniechęceniem i de-facto zdjęć nie będzie. 
Większe – niż przedszkolne – dzieci z reguły są 
ciekawskie i warto to wykorzystać w naszych pró-
bach. Muzea, wystawy, ciekawe miejsca, impre-
zy to świetna okazja do zrobienia fajnych zdjęć. 
Pamiętajmy że nie koniecznie   oczy „modela” 
muszą być skierowane w obiektyw.  Zaintereso-

wanie książką, filmem, komórką jest czasem tak 
frapujące że uchwycenie tego momentu skutkuje 
ciekawym i pięknym zdjęciem, inna sprawa że nie 
trzeba na ogół pytać o zgodę na fotkę.

 Osobną sprawą jest zastosowanie małej głębi 
ostrości. Z jednej strony mała głębia ostrości to 
podstawa fotografii portretowej z drugiej – prze-
kornie – to nie dziecko musi być „ostre”…  W wie-
lu przypadkach nieostra twarz, postać w tle może 
wiele więcej opowiedzieć niż konkretny – ostry do 
bólu kadr. 
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Dziecko str 2



  Uroczystości rodzinne to obowiązek domowego 
fotografa. Urodziny dziecka to okazja do zrobie-
nia zdjęć z babcią, dziadkiem, wujkiem, ciocią, 
bratem, siostrą, mamą, tatem… Jeśli impreza 
urodzinowa odbywa się w plenerze to kłopotu w 
zasadzie nie ma. Jeśli urodziny przypadają jesie-
nią, lub zimą sprawa się komplikuje. Swiatło jest 
– ale sztuczne, użycie lampy błyskowej grozi kon-
trastami, utratą nastroju, płomyków świeczek na 
torcie… Do tego jeszcze niechęć do pozowania 
jubilata w sumie, często nici ze zdjęć. Dużo zleży 
wówczas od naszych umiejętności i wiedzy. 
   Na tę okazję kilka rad: jeżeli błyskać lam-
pą to delikatnie – tak aby błysk flesza doświetlał 
cienie (fill-in), aby płomienie świeczek na torcie 
nie „zgasły” na zdjęciu należy zmierzyć światło 
płomieni i zastosować czas naświetlania (otwar-
cia migawki) taki jaki wskazywał aparat przy po-
miarze. 
Jeżeli użyjemy tego czasu ekspozycji, oświetlimy 
to lampą błyskową (fill-in) to płomienie świeczek 
wyjdą chyba że, zanim pstrykniemy - zostaną 

zdmuchnięte… 
   Myślę, że te uwagi odnoszą się do ogółu sytu-
acji i dotyczą tak najmłodszych jak i dzieci w wie-
ku szkolnym, w gruncie rzeczy także dorosłych. 
Nie ma recepty na dobre zdjęcie, ale pewne wa-
runki, o ile zaistnieją, dają możliwość ciekawego 
uwiecznienia chwili z życia rodziny. 
O ile dopisze szczęście, może się uda zrobić także 
zdjęcie, które okaże się ładne, ciekawe i na dłu-
go zagości w albumie a może nawet, oprawione 
w ramkę, na ścianie. Z pewnością dzieci nie są 
tematem łatwym, ale za to wdzięcznym. Życzę 
wielu okazji i koniecznego łutu szczęścia aby po 
latach dzieci mogły chwalić autora jak pięknie 
udało się uchwycić…

Darek Pawłowski
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