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ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

МАЛЕНЬКI ФОТОГРАФИ
Поради вихователям і батькам дітей старшої групи
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Ірина ТЕРЕЩЕНКО,
методистка з дошкільної освіти,
ММЦ управління освіти та науки,
м. Славутич, Київська обл.

Про нинішніх дітей кажуть, що вони “народилися зі смартфонами в руках”. І вдома дуже часто замість розваг надворі вони
обирають ґаджети. Як же обернути цю ситуацію малятам на користь? Зацікавити їх фотографуванням! Це й захоплива розвага, і вправляння у спостережливості, й пізнання світу, і долучення до мистецтва.

Р

обити фотографії в дошкільному віці самотужки — і цікава розвага, й водночас серйозна справа. Пропонувати її можна вже старшим дошкільнятам. Вони залюбки знімають усе
навколо. А якщо спрямувати їхній пізнавальний
інтерес, це заняття може бути надзвичайно корисним для загального розвитку. Долучення до
мистецтва фотографії допомагає розвивати увагу, естетичні почуття, бажання і здатність ділитися своїми емоціями, а також спостережливість,
креативність, самостійність тощо.

ЧИМ ФОТОГРАФУВАТИ?
Сьогодні плівкові та дзеркальні фотоапарати
втрачають актуальність. Та й не надто відповідають віковим можливостям вихованців. Коли діти
підростуть, то за бажання зможуть опанувати
навички зйомки з їх допомогою. Дошкільникам
доцільно запропонувати мобільний телефон,
смартфон чи дешевий цифровий фотоапарат.
Одна з переваг цих девайсів у тому, що діти відразу бачать результат зйомки.

разом з дошкільником можете зафіксувати красу і своєрідність кожного сезону. А переглядаючи
світлини, які вона зробила сама, дитина краще
запам’ятає прикмети літа чи осені, їх особливі
моменти.
Помічайте, як юний фотограф реагує на процес зйомки, пошук кадрів і вдалі світлини. Підтримуйте позитивні емоції — радість, зацікавлення, захоплення — і розділяйте їх із дитиною.
Побувати в ролі фотокореспондента — новий
досвід для дошкільника. Роздрукуйте світлини
й ними оформіть стінгазету чи зробіть власноруч фоторамки для них.
Цікаво буде створити серію фотографій, наприклад, про домашнього улюбленця, сімейний
відпочинок чи день у дитячому садку.

ІДЕЇ ДЛЯ ФОТОДІЯЛЬНОСТІ
З МАЛЯТАМИ
Розкажіть малятам про те, що означає слово
“фотографія”. Воно походить із грецької мови, від
слів фото — “світло” і графо — “пишу, малюю”,
тож у перекладі означає “малювання світлом”.
Разом, прогулюючись містом чи подвір’ям
дитсадка, фотографуйте все, що подобається.
Наприклад, можна пошукати у навколишній
природі прикмети певної пори року: літа —
квіти, веселку, ягоди, комах тощо; осені — клин
журавлів, пожовкле листя, гриби, калюжі, першу
паморозь тощо. За допомогою фотоапарата ви
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У доступній формі ознайомте дітей з основними поняттями та принципами фотографування, прийомами створення
композиції. Зокрема дайте їм
такі поради.

До вашої уваги — ігрові вправи з використанням фотографій, які можна запропонувати дошкільнятам.
“Крісло автора”
Попросіть дитину розказати, що вона намагалася відобразити у своєму фото. Для цього нехай
вона зручно сяде у “крісло автора” й розповість
про те, кого або що зображено на фото. Варто запропонувати придумати для світлини назву.
“Стрибок у світлину”
Під час відвідин фотовиставки запропонуйте
дитині уважно розглянути всі знімки і визначитися, яка світлина їй подобається, у яку вона хотіла
би потрапити, якби це було можливо. Потім нехай
заплющить очі й уявить себе всередині вибраної
фотографії. Запитайте, що вона бачить у себе під
ногами, вгорі, ліворуч та праворуч, що чує, що
відчуває. Цю вправу доречно виконувати по колу.

µ Девайс краще тримати на рівні грудей
двома руками і в момент зйомки не рухати ним, інакше фото вийде розмитим.

µ Сонце чи інше джерело світла має бути
позаду фотографа, за його спиною.

µ Побачити майбутній кадр можна на ек
рані смартфона чи цифрового фотоапарата. Стежте за тим, аби предмет
повністю вміщався в кадрі, людям і тваринам не можна “обрізати” руки, голови тощо, бо тоді знімок матиме неестетичний вигляд.

µ Об’єкт, до якого ви хочете привернути
увагу, має бути в центрі кадру.

µ

Запропонуйте дітям узяти готову рамку для
фото і поприкладати до світлини в різні способи.
Це допоможе їм навчитися вибирати ракурси,
звертати увагу на окремі деталі.
“Який предмет зайвий?”
Покажіть дітям зображення предметів, які використовує фотограф у своїй роботі: штатива,
парасольки для відбивання світла, фотоальбому, паска для фотоапарата, а також інших: вази,
граблів, лікарських інструментів, фізкультурного
обладнання тощо. Попросіть їх визначити, які зображення зайві й чому.

НАДИХАЙТЕ І НАДИХАЙТЕСЯ!

Щоб певне зображення на знімку було
чітким, натисніть на нього на екрані
смартфона — з’явиться кружечок. Його
утримування вмикає автофокус. (Варто
популярно пояснити дітям значення
терміна “фокус” і його зв’язок із чіткістю зображення на фото.)

µ Для

селфі обирайте гарне тло, відводьте руку зі смартфоном подалі від
обличчя, не нависайте над камерою.
Можна скористатися селфі-палицею.

µ За слабкого освітлення варто використовувати спалах (підсвічування) — у багатьох девайсах цей застосунок умикається автоматично.

µ Цифровий пристрій не можна кидати та
впускати на землю, воду тощо. Особливо
вразливий він до подряпин на об’єктиві.
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“Рамка”

Не нав’язуйте дитині шаблонів бачення навколишнього світу, що опинився в кадрі. Дайте їй
можливість самій пошукати свої ракурси, кадри.
Зрозуміло, що перші дитячі фото, зроблені самотужки, будуть технічно недосконалі, бо навіть нам,
дорослим, далеко не все вдається з першого разу.
Нехай вони будуть безсюжетні, “перекошені” в один
бік, змазані, розмиті тощо. Це природний для ди
тини процес пошуку, і його треба підтримувати.
Обговоріть із малятами світлини: які з них вдалі, а яких помилок варто уникати.
Заохочуйте успіхи дошкільнят — у такий спосіб
формується самомотивація. Придивляйтеся до
дитячих робіт! Погляд дітей на світ може відрізнятися від нашого, дорослого. Часом їм удається
помічати такі речі, на які ми не звертаємо уваги.
Тож надихайте і надихайтеся! 

ЗАВАНТАЖТЕ СТАТТЮ:
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творчий розвиток

РЕКОМЕНДАЦIЇ
ДЛЯ ФОТОЗЙОМКИ

ІГРОВІ ВПРАВИ

дозвілля

Відвідуйте фотовиставки відомих майстрів.
А також організуйте персональну виставку
дитини вдома чи групову виставку в дитсадку. Запросіть гостей. Це формує в дітей уміння
вступати в міжособистісні стосунки з іншими
людьми, підтримувати їх, комунікувати тощо.
Крім того, створює ситуацію успіху й визнання.

Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
до кінця року онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

