
 
 מים של תנועה הקפאת

 של במצב לצלם עליכם פשוט, זה סמארטפון רק ולא מצלמה לכם יש אם זה? את עושים איך
  ומעלה. 1/1000-ל הצילום מהירות את ולקבוע הפיקוד( בגלגל S/TV) תריס עדיפות

 תנועה, צילום של באפשרות לבחור עליכם הזו, בפונקציה להשתמש יודעים לא אתם אם
  הפיקוד. בגלגל הרץ האיש של יקוןהאי את בחרו

 

  

 ספורט. צילום לבחור אפשרות יש המצלמה של MODE-ב טפון,סמאר עם אתם אם

 

 משחק ביחסי גודל -צילום בשינוי פרספקטיבה
שימו את הילד/ה קרוב מאוד למצלמה כך שיראה ממש גדול בפריים ואת עצמכם או ילד/ה 

  אחרים רחוק יותר ושחקו עם הפוזיציות והמשמעויות...

 .עם הילדים FUNמבטיחה לכם מספר שעות של 

ראוי לציין שהמצלמה במקרה הזה צריכה לשבת על חצובה או על כיסא או שולחן כדי להיות 
 יציבה ולאפשר לכם צילום עם השהייה.... זה אותו האייקון בו משתמשים לצילום עצמי....

 
 צילום דרך רבדים

כשאתם בטיול משפחתי ונמצאים בחיק הטבע, נסו לעשות משהו קצת אחרת, במקום לצלם את 
הילדים ישירות, שימו איזה פרח או עלים או גבעולים דקים בקדמת הפריים, ממש קרוב לעדשה, 
הם אפילו יכולים לגעת בה ואת הפוקוס כוונו אל המצולמים, ככה תתקבל מן שכבה צפה בקדמת 

 אווירה אחרת, קסומה וחלומית יותר ושגרתית פחות.התמונה ותכניס 

 
 צילום מעין הנמלה, עוד רעיון לפעילות עם הילדים

מגובה דשא או מעין הנמלה יוצא הכי מעניין בסופו של דבר, כי הוא  בזווית ממש נמוכה, צילום
 מגדיל את מה שבדר"כ נורא קטן ונותן נקודת מבט לא שגרתית ומרעננת על העולם. 

ילות מדליקה שאתם יכולים לעשות עם הילדים באחד הימים של החופש, כל אחד אוחז זו פע
 מצלמה, או סמארטפון ומצלם מעין הנמלה, לא קמים מהרצפה.... בפנים ובחוץ,

 ס"מ ואז הוא יופיע ממש גדול בתמונה. 30-מומלץ שהחפץ הקרוב יהיה ממש קרוב לעדשה, כ
 ים, אני תמיד שמחה לראות עוד ועוד רעיונות.בצילומים שמתקבל  בפייסבוקשתפו אותי 
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