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OPIS PROGRAMU ZAJĘĆ
Laboratorium kreatywności odbywa się w grupach od 6, do 12 osób. Zajęcia
przewidziane są dla uczestników w wieku 6-12 lat, w podziale na wiek. Każdy 
z  elementów  zajęć  ma  na  celu  wprowadzenie  wiedzy  z  zakresu  fotografii
i  wykonywania  zdjęć,  zainteresowanie  tematyką  oraz  rozwijaniem  pasji.
Projekt przeprowadzany jest w kilku wariantach czasowych. zaproponowane
Koszty uwzględniają niezbędne materiały, podzespoły, akcesoria, oraz sprzęt
multimedialny.  Każdy  panel  wiąże  się  w  mniejszym  lub  większym  stopniu
z  poznaniem  przez  uczestników  obsługi  aparatu,  podstawowych  zasad
fotografii, oraz ciekawostek związanych z tą tematyką.

Malowanie światłem
Uczestnicy  wykonują  za  pomocą  różnokolorowych  latarek  napisy,  figury
geometryczne, wzory, twarze i inne kształty,  utrwalane aparatem z długim
czasem naświetlania. 

– Koordynacja ruchowa,
– Uważność na innych uczestników,
– Współpraca w grupie,
– Kreatywność i spostrzegawczość,
– Rozwijanie zdolności manualnych i motoryki.

Odrysowywanie portretu profilowego z cienia
W  zaciemnionym  pomieszczeniu,  pomiędzy  źródłem  światła,  a  szerokim
brystolem  umieszczonym  na  stelażu,  znajduje  się  jeden  z  uczestników.  Po
drugiej  stronie  brystolu  wyświetla  się  profil  oświetlanej  osoby.  
W tym momencie  kolega z pary,  odrysowuje kontur cienia.  Powstały w ten
sposób  rysunek  przedstawia  dokładnie  profil  uczestnika,  który  następnie
należy  uzupełnić  o  niezbędne  elementy,  za pomocą dostępnych materiałów
(kredki, mazaki, guziki, wełna, bibuła itd.).

– Skupienie i koncentracja,
– Dokładność,
– Panowanie nad emocjami,
– Kreatywność,
– Uważność. 



Tworzenie termometru emocji
Sfera  emocjonalna  to  jeden  z  najważniejszych  elementów  w  portrecie
fotograficznym. Uchwycenie emocji w kadrze to spore wyzwanie dla każdego
fotografa. W zaproponowanym panelu, uczestnicy modelują, ukazują emocje
przeżywane  w  różnym  stopniu.  Utrwalone  kadry  niosą  niezwykle  cenny
materiał terapeutyczno-poznawczy dla uczestników.

– Poznawanie emocji własnych i innych uczestników,
– Poznawanie mowy ciała,
– Koncentracja,
– Ekspresja,
– Wypracowywanie rozwiązań pomagających w radzeniu sobie 

z trudnymi emocjami i sygnałami płynącymi z ciała.

Tworzenie żywego napisu (alfabetu)
Uczestnicy  ustawiają  się  tworząc  pojedyncze  litery.  Każda  „litera”  jest
fotografowana  techniką  pozwalającą  na  wyodrębnienie  jej
z otoczenia, na zasadzie gry światła i cienia. Poszczególne litery łączą się w
dowolne napisy za pomocą programu komputerowego.

– Koncentracja i uważność na innych,
– Kreatywność,
– Praca z ciałem,
– Współpraca w grupie,
– Koordynacja ruchowa,
– Znajomość alfabetu,
– Umiejętności manualne,
– Adekwatne reagowanie na zaistniałe sytuacje,
– Świadomość przestrzeni wokół, 
– Podstawowa obróbka w programie graficznym.



Wielokrotna ekspozycja 
Przedmiotem  tego  elementu  programu  jest  wykonanie  zdjęć  jednej  osoby  
w  różnych  pozycjach  z  nieruchomej  perspektywy  aparatu.  Następnie  za
pomocą programu komputerowego do obróbki  graficznej,  dokonywane jest
połączenie kadrów z jednoczesnym ustawieniem poszczególnych fragmentów
ujęcia.

– Kreatywność,
– Ciekawość,
– Koordynacja, skupienie i koncentracja,
– Rozwój umiejętności poruszania się w obszarze grafiki komputerowej,

Kolektywne wykonywanie zdjęć portretowych
Jest to panel obejmujący organizację i wykonanie sesji zdjęciowej uczestników 
(indywidualnej, w parach i grupowej).

Wykonywanie fotografii hybrydowej
Fotografia hybrydowa polega na wykonywaniu zdjęć, już istniejącym kadrom,
poddanym  modyfikacjom.  Taką  modyfikacją  może  być  zdjęcie  wzbogacone
o  elementy  natury  lub  materiały  plastyczne.  Innym  urozmaiceniem  jest
wyświetlanie  na  uczestników  gotowych  kadrów  za  pomocą  projektora
i fotografowanie otrzymanych efektów.

Wykonanie Camery Obscura
Za  pomocą  pudła  kartonowego  i  prostej  konstrukcji  uzyskujemy  zjawisko
optyczne  wykorzystywane  w  fotografii  oraz  niegdyś  w  malarstwie.  Przy
odpowiednich  warunkach,  zjawisko  to  można  uzyskać  również
wykorzystując ciemne pomieszczenie zamiast kartonowego pudła.

Omówienie podstaw fotografii
– rys historyczny,
– Podstawowe parametry aparatu fotograficznego,
– Podstawy z budowy aparatu fotograficznego.

Wykonywanie zdjęć aparatem analogowym oraz wywoływanie klisz 
w procesie chemicznym.



WARIANT WAGAROWICZ
Zajęcia dedykowane są dla szkół i przedszkoli. Są alternatywą na spędzanie
lekcji  związanych  ze  sztuką,  plastyką,  zajęciami  rozwoju  manualnego.
Przerobiony  w  trakcie  zajęć  materiał  jest  dobrą  podstawą  do  dalszego
zgłębiania  wiedzy  w  ustalonym  zakresie.  Przygotowane  kolektywnie  prace,
świetne nadają się do przygotowania wystawy po warsztatowej. 
Dodatkowo, już kilka dni po zakończeniu zajęć,  każdy uczestnik otrzymuje
komplet wydrukowanych zdjęć: 2 duże i 3 małe (indywidualne i grupowe).
Czas trwania zajęć przewidziany jest na 2/3 godz lekcyjne.
Cena: 60 zł/os.

WARIANT JEDNODNIOWY 
W trakcie sześciogodzinnego spotkania uczestnicy doświadczają wybranych
i uzgodnionych elementów programu, w zależności od preferencji, oczekiwań
i potrzeb. 
Cena: 120 zł/os.

WARIANT DWUDNIOWY 
W trakcie sześciogodzinnego spotkania uczestnicy doświadczają wybranych
i uzgodnionych elementów, w zależności od preferencji, oczekiwań i potrzeb. 
Cena: 220 zł/os.

WARIANT CYKLICZNY 
Wariant obejmuje cykl ośmiu dwugodzinnych spotkań w częstotliwości raz
na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Dedykowany jest dla grup prowadzonych
w ramach Treningu Umiejętności Społecznych. 
Szczegółowy harmonogram spotkań uzgadniany jest indywidualnie.
Cena: 200 zł/spotkanie


