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Beszámoló  
Fotó klub 

 
Foglalkozásvezető: Szakáll Attila 

 
A fotó klubunk számtalan lehetőséget tarogatt. Hiszen majdnem mindenkinél van egy 

fényképezőgép és ha fényképezünk vele fontos hogy tudjuk mi mire való. A foglalkozások során 
sokat tanultak egymástól is, kreatívan készíthették el fényképeiket . 
 

1. foglalkozás 2017. november 16. 

Téma: FÉNYKÉPEZÉS ALAPJAI. 

Ismerkedtünk a fényképezőgéppel az objektívvel, a gép beállításaival. 
 

2. foglalkozás 2017. december 14. 

Téma: FÈNYKÉPEZÉS APJAI 

Ismerkedtünk a fényképezőgéppel és az udvaron fényképeztek a gyerekek késő őszi témát 
keresve. 

 

3. foglalkozás 2018. január 25. 

Téma:MITŐL KÉP A KÉP? 

Képek komponálásának alapszabályaival képelemzéssel foglalkoztunk. 

 

4. foglalkozás 2018. február 22. 

Téma:A TÉL 

Téli témát kerestünk az iskola környékén különösen figyelve a téli színeket, kontrasztokat. 
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5. foglalkozás 2018.március 22. 

Téma: PORTRÉ FOTÓZÁS 

A folytattuk a múlt alkalmakat, de most előtérbe került az állványhasználat. 

 

6. foglalkozás 2018. április 19. 

Téma: FÉNY 

Próbálkoztunk felező illetve a surlófények alkalmazásával .  

 

7. foglalkozás 2018. május 10. 

Téma:MADÁRTÁVLAT 

Ismerkedtünk a drónnal . 

 

8. foglalkozás 2018. június 07. 

Téma: TAVASZ 

Ismerkedtünk a makrofotózás alapjaival 

 

9. foglalkozás 2018. szeptember 07. 

Téma: TERMÉSZET 

Végre jó idő, napsütés. Udvaron fotóztunk. 

 

10. foglalkozás 2018. október 05. 

Téma: TERMÉSZET 

Makrofotózás az udvaron. 
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Egy olyan világban élünk, ahol sok esetben a képek beszélnek helyettünk ,hiszen minden 
ember zsebében már ott lapul egy fényképezőgép, a telefon, amit rendszeresen használ a 
mindennapi életben. 

Ezek a gépek megtalálhatóak a gyerekek zsebében is, amit nap mint nap használnak, rengeteg 
képet készítenek és rengeteg képet törölnek is, rosszakat és jókat egyaránt. 

Milyen a jó fotó? 

Mit érdemes megtartani? 

Sokat beszélgetünk erről a foglalkozások alatt, arról is, kinek mi tetszik a másik képében és 
jó azt látni, hogy a következő alkalmaknál elkezdődik a tudatosság. Megtanulták úgy kritizálni a 
másikat, hogy azzal ne bántsák meg, hiszen ez egy szubjektív művészet. Más tetszik egyikőnknek, 
más a másiknak. Nem mindig egyezik a véleményünk. 

Mit szeretnék megmutatni? Fontos kérdés mindenkinél!  

 Folyamatosan alakul, formálódik az ízlésünk, a gyerekeké is, más szemmel néznek a 
körülöttük lévő világra, miután fényképezőgépen is nézték. 

 Beszéltünk arról is, milyen fotó alkalmas közösségi oldalra, milyen nem. Hogyan fotózhatunk 
másokat, idegeneket.  

Jó látni azt is, hogy képesek csoportban, együtt dolgozni, segítik egymást, évfolyamtól, 
nemtől függetlenül. A gyerekek más tudásszintről érkeztek, ez adódik életkorból is. 

Alapvető és nagyon fontos dolog, hogy a gépváz kezelését mindenki megtanulja, tudja, mely 
gomb mögött mit tud a masina, tudja, ha valamit állítani szeretne, mihez nyúljon. Erre számtalan 
alkalom van minden foglalkozáson. 
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