
 

 

 

 
 

Program Turnusu fotograficznego 

DZIEŃ 

PIERWSZY 

Przyjazd Podział na grupy, zakwaterowanie 

Po śniadaniu Zaj. wychowawcze: Omówienie zasad pobytu w DWD, regulaminów 

oraz przepisów BHP i p.poż..  

Warsztaty: Słów kilka o fotografii – rys historyczny. 

Po obiedzie Ed. regionalna i krajoznawcza: Spacer po okolicy. Topografia wsi. 

Ed. ekologiczna: Mikroklimat Jodłówki Tuchowskiej. 

Warsztaty fotograficzne: Budowa i obsługa aparatów, podstawowe 

ustawienia, ustawienia różnych trybów fotografii, ustawienie 

kolorów, kadrowanie zdjęć, ustalenie projektów do wykonania.  

Po kolacji  Zaj. wychowawcze: Wybory samorządu turnusu. Nasze zasady.       

Zaj. kulturalno-rozrywkowe: Dyskoteka - fotografia w trybie 

nocnym i przy ograniczonym oświetleniu. 

DZIEŃ 

DRUGI 

Po śniadaniu Ed. regionalna i krajoznawcza: Piesza wycieczka na Brzankę (lub 

autokarowa np. do Ciężkowic) – zdjęcia  w plenerze, fotografowanie 

przyrody, nietypowy punkt widzenia. Poszukiwanie tego co „w 

trawie piszczy” – tajniki fotografii zbliżeniowej, poszukiwanie 

ciekawych ujęć w „szczerym polu”. 

Po obiedzie Zaj. psychoedukacyjne: Poznajemy się lepiej-warsztaty integracyjne. 

Warsztaty fotograficzne: Zgrywanie zdjęć na komputer 

zapoznanie z programami do obróbki zdjęć, wstępna obróbka, 

zapoznanie z zasadami publikacji zdjęć w Internecie, prawa 

autorskie, bezpieczeństwo w Internecie.  

Po kolacji Zaj. kulturalno-rozrywkowe: Pokaz mody i fryzur.  

Zdjęcia w pomieszczeniu, zdjęcia grupowe,  zdjęcia portretowe, 

zdjęcia postaci – ciekawe fryzury i stylizacje modowe. 

DZIEŃ 

TRZECI 

Po śniadaniu Ed. regionalna. i krajoznawcza: Spacer po okolicy.   

Zaj. rekreacyjno-sportowe: Nordic walking w ternie. 

Ed. artystyczna: Olimpiada sportowa. Wykonywanie zdjęć na 

boisku podczas ruchu. Zgrywanie i obróbka zdjęć. 

Po obiedzie Ed. artystyczna: Przygotowanie repertuaru do ogniska. 

Zaj. rekreacyjno-sportowe: Bilard, tenis stołowy, piłkarzyki. 

Sztuka fotografii – spotkanie z fotografem – profesjonalistą.  

Po kolacji Zaj. kulturalno – rozrywkowe: Ognisko - Zdjęcia w nocnej scenerii, 

gra świateł. 

DZIEŃ 

CZWARTY 

Po śniadaniu Ed. regionalna i krajoznawcza: Piesza wycieczka do kapliczki 

słupowej z XVIw. – fotograficzna podróż po Jodłówce – wiejskie 

pejzaże, zdjęcia obiektów zabytkowych, sakralnych.  

Po obiedzie Zaj. rekreacyjno-sportowe: Ćwiczenia ogólnorozwojowe na siłowni.  

Edukacja informatyczna i multimedialna: 

Zgrywanie i obróbka zdjęć, wykonanie prezentacji, projektów. 

Po kolacji Zaj. kulturalno-rozrywkowe: Przygotowanie prac do wydruku, 

wydruk oraz przygotowanie wystawy prac. 

DZIEŃ 

PIĄTY 

Po śniadaniu Edukacja kulturalno – rozrywkowa: Wernisaż – pokaz prac 

wykonanych przez wychowanków, wybór najciekawszych  

Po obiedzie Zaj. rekreacyjno-sportowe: Zespołowe gry sportowe. 

Zaj. rekreacyjno-sportowe: W gumizeli. 

Po kolacji Wyjazd. 

 


