Jeprat-jepret dengan Kamera Profesional

Tren fotografi sekarang semakin berkembang. Dulu kalau ingin memotret sangat
bergantung pada kondisi cuaca. Anda juga tidak bisa melihat hasil foto sebelum dicetak
karena kamera zaman dulu tidak memiliki layar LCD. Tapi sekarang, semua hal itu sudah
bukan masalah lagi.
Kamera masa kini telah dilengkapi banyak fitur menarik seperti pengaturan cahaya,
ketajaman, dan lainnya. Anda juga bisa melihat hasil fotonya langsung tanpa perlu
mencetaknya karena sudah ada LCD yang menempel di body kamera. Kualitasnya juga
bermacam-macam, bahkan ada yang bisa digunakan untuk menyelam.
Si kecil yang penuh rasa ingin tau tidak boleh ketinggalan belajar menggunakan kamera
profesional. Yuk beri dia bimbingan!
Pengenalan
Sebelum mulai mengajari cara memotret, kenalkan dulu si kecil dengan kamera yang
Anda miliki. Beri tahu seluk beluknya, bagaimana cara memegang dan mengambil
gambar, serta fitur-fitur yang bisa dipakai untuk menghasilkan foto yang bagus.
Pakai Mode Auto
Si kecil pasti masih kebingungan dengan banyaknya hal yang harus diatur ketika
memotret. Untuk itu, jalankan mode auto sebagai media belajarnya. Lewat pengaturan ini,

dia tidak perlu repot menentukan berapa tingkat kecerahan cahaya dan lain sebagainya.
Shot! Shot! Shot!
Sekarang saatnya ajak si kecil mengambil gambar. Objeknya bisa apa saja. Mulai dari
botol bekas, suasana dapur, hingga tanaman di pekarangan. Jangan pedulikan hasilnya
dulu, yang penting ambil gambar sebanyak-banyaknya sebagai media latihan. Kalau
sudah selesai, baru dilihat lagi. Suruh si kecil memilih mana foto yang menurutnya bagus.
Beri dia masukan dan tips-tips yang bisa dilakukan untuk membuat foto tersebut semakin
istimewa.
Jangan Lupa Untuk Bersenang-senang
Sebuah pelajaran akan lebih berkesan kalau diikuti sesuatu yang menyenangkan. Di akhir
pekan, Anda bisa mengajaknya main ke taman untuk memotret berbagai macam kegiatan
yang ada di sana. Bisa juga bermain ke kebun binatang untuk mengabadikan hewanhewan yang lucu dan menggemaskan.
Belajar fotografi itu mudah. Ikuti naluri dan jangan takut untuk bereksperimen demi sebuah
foto bagus. Selamat mencoba ya!
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