
FOTOGRAF I FOTOGRAFIE 



FOTOGRAF 

 Co robi fotograf? 

 

 wykonuje zdjęcia 

 

Wywołuje zdjęcia 

 

Zmienia zdjęcia: zmniejsza je, zwiększa, 
przyciemnia kolory itp.  



FOTOGRAFOWIE 



APARAT FOTOGRAFICZNY 



RODZAJE ZDJĘĆ 



RODZAJE ZDJĘĆ 



RODZAJE ZDJĘĆ 



OPOWIADANIE- PRZECZYTAJ LUB 
POSŁUCHAJ  

 W rodzinnym mieście Orlando mieszkał fotograf Dawid. Uwielbiał wykonywać 
zdjęcia roślinom i  zwierzętom. Pewnego dnia otrzymał nietypowe zlecenie od 
rodziny Miałkowskich. Otóż, Pani Maria i Pan Jerzy poprosili Dawida o to, aby 
robił zdjęcia ich synowi Markowi. Jak mówili jego rodzice, chłopiec miał 
niezwykły talent do pieczenia ciast i ciastek. To jednak nie były zwykłe wypieki. 
Marek robił z nich prawdziwe dzieła sztuki. Pewnego dnia ozdobił ciasto w taki 
sposób, że powstał smok wawelski, a innego dnia stadion piłkarski.  Nikt w 
rodzinie nie miał takiego talentu tak chłopiec. Dawid wciąż zastanawiał się, co 
jest takiego niezwykłego w tym, co robi syn Państwa Miałkowskich. Hmmm…. 
Otóż Marek miał tylko 3 lata i w tym tkwiła tajemnica, która zastanawiała 
fotografa. Dawid zgodził się i przyjął zlecenie (zadanie) od rodziny . Przez 6 dni 
wykonywał zdjęcia chłopcu. Fotograf był zdziwiony, że chłopczyk do tej pory nie 
odezwał się do niego ani słowem. Rodzice nie wiedzieli , dlaczego Marek 
rozmawia z nimi, ale nie odzywa się do innych osób. Siódmego dnia wydarzyło się 
jednak coś wyjątkowego. Dawid zaczął pomagać chłopcu podczas pieczenia 
ciasta. I wtedy Marek powiedział do niego :”Może zrobimy aparat?”. Rodzice nie 
mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. Od tej pory chłopiec rozmawiał już ze 
wszystkimi osobami. A zatem nie tylko mały Marek był niezwykły, ale i Dawid, 
który stał się przyjacielem dla dziecka. 

 
Opowiadanie jest przeze mnie wymyślone.  



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

• Proszę odpowiedz ustnie na pytania: 

1. Jak miał na imię fotograf? 

2. Jak miał na imię chłopiec? 

3. Ile lat miał chłopiec? 

4. Jaki problem miał chłopiec, czyli z czym miał 
trudności? 

5. Jaki talent miał chłopiec? 

6. Jak zakończyła się historia chłopca? 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

 

   Proszę wykonaj zdjęcia 2 lub 3 ulubionych 
przedmiotów w Twoim domu i wyślij je 

 

Powodzenia! 



     Dziękuję Ci bardzo 

 

za uwagę 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


