
10 DIVATOS BABAFOTÓ ÖTLET
Egyszerű útmutató gyors, de mégis szinte műtermi hatású képek készítéséhez - menő 

felszerelés, vagy kellékek nélkül, a saját otthonodban.

ÚTMUTATÓ FOTÓZÁSHOZ SZÜLŐKNEK



Köszönjük, hogy letöltötted ezt az ingyenes útmutatót!

Abban próbálunk segíteni, hogy hozzád hasonló anyu-
kák és apukák sikeres családi fotóssá válhassanak, 
könnyedén megörökíthessétek az összes jelentős, megis-
mételhetetlen, első, különleges, vidám, vagy szívmelen-
gető pillanatot a gyermeketekről.

A következő oldalakon nem szakmai tanácsok sorát 
olvashatod majd, csak bátorítást ahhoz, amikor legkö-
zelebb előveszed a fényképezőgépet gyermeke(i)d 
fontos pillanatainak megörökítése érdekében.

Amire szükséged lesz: ágy, takaró, alvó baba és a 
kamera.

HELLÓ!



MIELŐTT 
ELKEZDENÉD

A BABA

A SZOBA

AZ ÁGY

A FÉNYKÉPEZŐGÉP

Annak ellenére, hogy te is könnyűszerrel készíthetsz az alábbi fotókhoz hasonlókat, a teljes harckészültség elen-
gedhetetlen. Fontos, hogy mindent tervezz meg és készíts elő, ezzel is növelheted a siker esélyeit. 
Az alábbiakat érdemes végiggondolnod:

Fontos, hogy  több képen alvás közben fotózzuk a babát, ami néhány hónaposnál nagyobb bébinél már azért 
nehéz, mert felébred arra, hogy sündörgünk körülötte és igazgatjuk őt. Van viszont néhány olyan póz is, amit a 
baba csak 3-4 hónapos kora körül képes megcsinálni (pl.: hason fekve felemelve tartani a fejét), újszülöttként 
viszont még nem.  Ideális esetben ezt a képsorozatot a babád 3-6 hónapos kora körül készítsd el.
A képek jelentős részén a babának aludnia kell, mert különben a gyorsan mozgó kezecskékről és lábacskákról 
rendkívül nehéz éles képet készíteni! Ez az a rész, amikor a jó tervezés hasznossá válik: etesd meg a babát és 
mielőtt lefektetnéd, öltöztesd azokba a ruhákba, amiben a fotózni szeretnéd. Egy cuki rugdalózó tökéletesen 
alkalmas arra, hogy látni engedje az édes kis karokat és lábakat. Praktikus a babát kivételesen azon az ágyon 
elaltatni, ahol a képeket fogod készíteni. Maradj vele a szobában, amíg teljesen el nem alszik – nem biztonságos 
egyedül hagyni, ha nem a saját rácsos ágyában van.
 
Két dologra lesz szükséged a szobában - az ágyra (a ti franciaágyatok a legelőnyösebb) és egy ahhoz közel eső 
ablakra. Nem baj, ha az ágy nem az ablak felé néz –csak valamelyik oldalról érje természetes fény. Szintén az 
esélyeidet növeli, ha olyan időszakot választasz a fotózáshoz, amikor süt a nap és a legmagasabban jár az égen 
(sem a felhős idő, sem az élesen betűző nap nem megfelelőek). Végezetül, fűtsd be jól a szobát, hogy ne kelljen 
a gyermekedet beöltöztetned és akkor sem fázik majd, ha kicsit kitakarod őt.

A babát az ágynak arra az oldalára fektesd, amelyik a legközelebb van az ablakhoz. Az ágyat a lehető legegy-
szerűbb, világos, mintázat nélküli takaróval takard le - a színes szövet nagyon szép tud lenni, de a minta el fogja 
vonni a figyelmet a babádról, és ezt most semmiképpen sem akarjuk. Színes ágynemű használatakor válassz pasz-
telleket – a vibráló színek visszatükröződnek a bőrön, ami szintén nem túl előnyös. Ez ugyanúgy vonatkozik a baba 
takarójára is. Ideális a fehér lepedő és fehér takaró párosítás.

Ígérem, most nem fogjuk húzni az időt a bonyolult gépbeállításokkal, csakis az alapokhoz ragaszkodunk. Az sem 
sokat számít, hogy milyen gépet használsz – csak arra figyelj, hogy ne vakuzz. Talán a Portré-beállítás a legjobb 
választás az automata gépeknél. Ha van külön portréfotózáshoz való objektíved (85 mm), ez jó pillanat arra, hogy 
elővedd. A mobiltelefon fényképezőgépe sajnos nem lesz elegendő ehhez a mutatványhoz, mert az pl. nem 
képes a mélységélesség látványos szemléltetésére (ja, ígértem korábban, hogy nem használok szakszavakat. 
tehát mobillal nem tudod elérni azt, hogy valami elöl éles legyen, de hátul homályos).  Győződj meg róla, hogy a 
fényképezőgép fel van töltve és elegendő szabad terület van a memóriakártyán.



ALVÓ BABA PROFILFOTÓ1. KÉP

Gyermekedet a képen látható 
pózban, az oldalára fektesd. 
Anélkül, hogy megmozdítanád, 
ebből az egy helyzetből is számos 
képet tudsz majd készíteni úgy, 
hogy nem ébred fel tőle.

A baba arccal az ablak felé 
nézzen (lehet, hogy kivételesen  
ez nem az ágy fejénél lesz, ahová 
egyébként lefektetnéd, de ez 
most nem számít). Ha a baba a 
fénynek háttal fordul, árnyékolni 
fogja a saját arcát, sötétnek vagy 
szürkésnek fog látszódni a fényké-
peken.

A kép készítésénél a babád fölött állj - a kamera pont a fejével egy vonalban legyen (akaszd a nyakadba a gépet, 
nehogy ráejtsd!!!) A gép döntésszögével módosul a látószöged és így torzulhatnak a test arányai a fotódon.  Törekedj 
arra, hogy a baba feje ne pont a kép közepére essen, hanem kicsivel több teret hagyj azon az oldalon, amerre a feje 
fordul.

Jobban mutat, ha a vállait is láttatod a képen – ne takard be teljesen.



Ezt a képet anélkül elkészítheted, hogy a babát felébresztenéd, mert ugyanabban a pózban 
maradhat. Most a baba kezére (vagy kezeire, ha együtt tartja őket) helyezzük a hangsúlyt – és 
a fókuszpontot.

Ha arrébb szeretnéd helyezni a kezeit, tedd ezt nagyon lassan és óvatosan, tartsd egy pár 
percig az adott pózban, amíg nem érzed, hogy ellazult és csak utána engedd el. Legyen finom 
meleg a te kezed is, mert egy hideg érintéstől garantáltan felébred a pici!

Ebben az esetben oldalról kell fotóznod. Nagyon fontos a kép szöge: a gépnek azonos magas-
ságban kell lennie a babád kezeivel, de figyelj arra, hogy a kezek ne takarják ki az arcot a 
kijelzőn.

A BABA KEZEI2. KÉP

Úgy kell komponálnod a 
képet, hogy a baba kezei 
legyenek élesen a közép-
pontban, az arca pedig 
homályosnak látszódjon a 
háttérben. Ezt a korábban 
már említett portré-üzem-
módban is el tudod érni, ha 
egyelőre még nem szeret-
nél a manuális (M) beállítá-
sokkal bajlódni.



BABAPOFI - OLDALRÓL3. KÉP

Ehhez a képhez sem kell megmoz-
dítanunk a babát. Attól függően, 
hogy hol vannak a baba kezei, 
előfordulhat, hogy kicsit változtat-
nod kell a saját helyzeteden. 
Elmozdulhatsz kicsit le vagy fel, 
hogy a kezek ne takarják ki az 
arcát. De ha elég ügyes vagy, 
óvatosan odébb is teheted a kis 
kezeket, de a gép maradjon a 
baba arcával egy magasságban.

Ha még mindig alszik, fókuszálj a 
szájára, jó megörökíteni ezt a kis 
cuki részletet is. 

Ezt a pózt akkor is kipróbálhatod 
majd, amikor már ébren van – 
viszont akkor a szemére fókuszálj – 
nem jó, ha a szemek nem élesek a 
képen.



Most használhatod a zoomot, (ha 
zoomos az objektíved), ezzel fogod 
elérni az ideális nagyítást és a torzí-
tásmentes portrét. Fontos, hogy 
tudd, hogy ha széles képszöget 
alkalmazunk (nagy látószög: 20 
mm, 24 mm, 35 mm, stb.) akkor 
torzulni fognak az arc természetes 
arányai a valósághoz képest.

Fókuszálj pontosan a szempillákra. 
Próbálj meg mozdulatlan maradni 
a kép készítésekor. Az ilyen apró 
részleteknél a legkisebb mozdulat is 
homályossá teheti a végered-
ményt. Még levegőt se vegyél!

SZEMPILLÁK4. KÉP

A finom kis szempillákat szintén érdemes megörökítenünk az utókor számára. Ahhoz, hogy a lehető leghosz-
szabbnak látszódjanak, a baba mögül, a feje búbjától lefelé mutató egyenes mentén készítsd el ezt a képet.

Itt csak a részletet érdemes fotózni – menj közelebb a korábbinál. Ez a kép kizárólag az angyali szempillákról kell, 
hogy szóljon.



Megörökítettük a kicsiny száját, a kezecskéket, a 
szempilláit, eljött az ideje a lábacskák fotózásá-
nak. Ehhez két változatot mutatunk meg – az első 
a felülről fotózás, a baba helyzete ugyanaz, mint 
eddig.

TAPPANCSOK FELÜLRŐL5. KÉP
Ha menő képkompozíciót szeretnénk, törekedjünk arra, hogy a lábak körül 
nagy üres (gyűrődésmentes) felülete látszódjon a takarónak (szakszóval: nega-
tív tér).  Mindezt úgy kell kivitelezni, hogy a lábak ne pont középre essenek a 
képünkön és ne is töltsék ki azt. 
Ne felejtsd el időben levenni a babád zokniját, hogy a finom kis bőrén ne hagy-
jon nyomot!

A kép elkészítéséhez ismét pontosan a lábak fölött kell elhelyezkedned.  A 
lábak legyenek fókuszban, a kép mértani középpontjától kissé oldalra tolva (a 
későbbikekben szívesen mesélek majd az aranymetszés pontokról, meg a 
harmadoló szabályról is!) Próbálj ki pár különböző kombinációt, takaróval vagy 
anélkül, fedezd fel, hogy számodra melyik a legszebb.



TAPPANCSOK - RÉSZLET6. KÉP

Ennél a képnél a teljes látvány helyett, most a részletekre helyezzük a hangsúlyt, pontosabban a lábujjakra - hiszen tündériek!
Lejjebb ereszkedünk. Az objektívünk pont szembe néz a kis lábujjakkal.  Optikailag olyan hatást akarunk elérni, hogy a fókuszban lévő láb(ak) 
kiemelkedjenek a kép többi részlete közül, hogy a szemlélőnek kétsége se férjen hozzá, hogy mit kell néznie.

A gépet most a lábakkal azonos magasságban kell elhelyeznünk, a fókusznak pedig a hozzánk közelebb eső lábujjakon kell lennie.
Ehhez a fotóhoz a baba fekhet a hátán, a hasán, vagy az oldalán is.

A zoom használatával készítsd a közelképet, 
ugyanúgy ahogyan a szempillák fotózásakor 
tetted. Tehát ne te menj közelebb a fényképe-

zőgépeddel. Nagy a különbség – higgy nekem.
Lapos szögben fotózz, a kamera a lábakkal 
azonos magasságban van, ezzel fokozzuk a 

térhatás érzetét.



NAGY ÁGY - PICI BABA7. KÉP

Igen, már van olyan képünk, ahol az alvó baba 
fekszik a takarón, de most itt az arányokon van a 
hangsúly. Az előző alkalommal a kép jelentős 
hányadát a baba foglalta el, kétség sem férhet 
hozzá, hogy mindez az alvó babáról szólt.

Most viszont azt szeretnénk szemléltetni, hogy 
mennyire apró a babád a nagy ágyhoz képest. 
Ehhez az kell, hogy minél kisebb teret foglaljon el a 
baba a képen (megint a korábbiak során említett 
negatív tér fontossága jelenik meg!).

Ennek a képnek az elkészítéséhez fektesd a 
hátára a babát. Ebben az esetben is a baba fölé 
állva kell fotóznod (a balesetek elkerülése érdeké-
ben tedd a nyakadba a pántot).  Állj a baba fölé 
az ágyra (terpeszállásban vedd őt a lábaid közé), 
vagy állj fel egy székre az ágy mellett és onnan 
dőlj be a baba fölé. Figyelj arra, hogy a saját 
lábaid ne legyenek a képen! A részlet- fotókkal 
ellentétben most egyáltalán nem használjuk a 
zoomot.

Fényképeinkkel történeteket mesélünk el, ez 
éppen arról szól, hogy mennyire aprónak tűnik a 
babád az ágy végetlenjéhez képest.



BABAPOPSI8. KÉP
A következő képek készítésénél a baba már 
ébren lehet.  Készen vagyunk a részletfotók-
kal, tehát már nincsen szükségünk arra, hogy 
teljesen mozdulatlanul feküdjön. Várd meg, 
hogy magától és fokozatosan ébredjen fel.  
Még jobb, ha akkor folytatod a fotózást, 
amikor még csak ébredezik.

Ez a kép a baba kerek popsijáról szól.  Úgy is 
fotózhatod, hogy a hasára fekteted, és alá 
tolod a lábacskáit. Ez újszülött babáknál jól 
működik.  Képünkön, a háton fekvő változa-
tot láthatod, amint épp boldogan kalimpál a 
levegőben a lábaival.

A felvétel iránya egyenes – a gép a baba 
popsijával megegyező magasságban 
helyezkedik el. Ha nem akarod, hogy látszód-
jon a pelenka a képen, olyan ruhácskát 
válassz, amiből nem látszik ki.
Ha gyorsan kalimpál a lábaival, lépj hátrébb, 
minél közelebb vagy, annál nehezebb éles 
képet készíteni a mozdulatról.



9. KÉP HASON FEKVE RÁD NÉZ
Ha a babád elég idős már ahhoz, hogy tartani tudja magát a karjaival, akkor tökéletes lesz a fotód. 
Még a 3-4 hónapos babáknak sem túl erősek a nyakizmaik, ezért hamar elfáradnak, ne sokat teketó-
riázz ennél a képnél.
Itt egy újabb példa arra, ahol a zoom funkció használata előnyösebb, mint az objektíved nagy 
látószögű állásának használata, mert fontos, hogy a baba arca ne torzuljon!A babád most már teljesen éber. 

Ragadd meg ezt a lehetőséget egy 
olyan kép elkészítésére, amin a baba 
belenéz a kamerába. Ha hasra 
fekteted, jó szögbe kerül ehhez a 
mutatványhoz.
Emeld őt meg egy picit úgy, hogy 
teszel egy keményebb díszpárnát az 
ágytakaró és a baba alá.



TETŐTŐL TALPIG10. KÉP
Annak ellenére, hogy eddig főleg a gyermeked megjelenésének apró részletei-
re fókuszáltunk nem árthat, ha megörökíted őt teljes valójában is.

Fontos az arányok megtartása. Ha egy üres ágytakarón készítesz róla fotót, nem 
igazán lesznek érzékelhetőek az arányok, nem látszik majd, hogy gyermeked 
pontosan mekkora volt a kép készítésekor. Erre a célra használhatsz puha 
játékállatot, macit, vagy más becses ereklyét, ami valószínűleg több éven át 
elkíséri majd őt, ennél jobb eszközt keresve sem találhatsz az aránybeli különb-
ségek érzékeltetéséhez. Akár sorozatot is készíthetsz ebből a beállításból, 
egy-két hetente vagy havonta - újra ismételve később visszaemlékezhettek 
majd arra, hogy milyen gyorsan nőtt a baba (vagy ment össze a plüssije).

Fontos, hogy hagyj relatíve nagyobb üres teret a képen a baba egyik oldalán. 
Ha túl nagyra sikerül az üres tér, akkor ő nem érvényesül majd a képen, ha túl 
kicsi, akkor ő tölti majd ki az egész teret.
Ha elég idős, játssz vele egy kis „kukucsolást” a kamera túloldaláról, nevettesd 
meg. Ha picike még, akkor adj ki valamilyen hangot, hogy magadra vond a 
figyelmét.
Pont fölötte helyezkedj el és használj közepes zoom-ot.



Számos variáció létezik még a babával az ágyon. Mi tíz megoldást mutattunk be, amiből kiindulhatsz, de van még egy, amit nagyon kérlek, csinálj meg, nem számít 
mennyire tökéletlennek találod majd– ez a közös képed a babával.

Mindnyájan bűnösek vagyunk egy kicsit abban, hogy lefelejtjük magunkat a gyermekeinket ábrázoló képekről, sokszor túlzottan figyelünk arra, hogy jó legyen a 
kompozíció / a fények és így tovább. Nem igaz? Vagy nem szeretjük, ha fotóznak bennünket.
Tehát miután elkészítetted ez a gyönyörű sorozatot, sorra vetted ujjacskáit, lábujjait, tappancsait, szakíts időt arra, hogy emléket állítasz a köztetek lévő időtlen köte-
léknek.
Használd a gép önarckép időzítőjét, vagy kérj meg valakit, hogy nyomja meg a gombot. Nem számít milyen a póz (segítek– feküdj hason, és ha belenézel a kamerá-
ba az eléggé általánosan előnyös megoldás) – ami fontos, hogy ott vagy a gyermekeddel és emléket teremtetek arról a pillanatról, amikor még túl pici volt ahhoz, 
hogy emlékezzen.

De te már akkor is ott voltál neki és hidd el nagyon fontos vagy, örökítsd meg magad is!

RÁADÁS KÉP



Tungler Andrea fotográfus

www.babafotosuli.hu  

info@babafotosuli.hu

+36 30 456 8182

Elkapott Pillanatok Fotóstúdió (1145 Budapest, Mexikói út 50, 1. em., 6.)

Kismama-, baba- és családi fotózás
www.elkapottpillanatok.hu


