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 Cześć, jestem Ania

Fotografuję Wasze emocje już 10 lat. 

Poczułam, że przyszedł czas, by podzielić się swoimi

spostrzeżeniami i doświadczeniem. Będzie mi bardzo miło, jeśli

dzięki temu Sezonownikowi, Wasze albumy będą jeszcze

bogatsze w naturalnie piękne ujęcia w cudownych miejscach, 

 a fotografom ułatwię planowanie sesji.

@annadedofotografia

Ania



Pory kwitnienia lub owocowania są podane orientacyjnie,
ponieważ każdego roku pory te, zmieniają się w zależności od
rodzaju zimy (ciepła lub mroźna), od wczesnowiosennych
przymrozków, opadów oraz obszaru Polski.

Starałam się ułożyć oś czasu chronologicznie do czasu
kwitnienia, np. magnolia zakwitnąć powinna tuż przed
czereśnią.

Jest wiele odmian roślin, wartych zatrzymania w kadrze,
dlatego wspomnianą oś czasu, należy traktować poglądowo.

Na osi wybrałam te kwiaty, miejsca i rośliny, które lubię 
 najbardziej i właśnie je, najchętniej wykorzystuję jako tło
podczas moich sesji plenerowych.

 

Jak rozumieć oś czasu?

Sezonownik sesji plenerowych www.annadedo.pl

W celu ustalenia konkretnego terminu sesji w danym okresie
kwitnienia, należy sugerować się prognozą pogody na dany
dzień,  a najlepiej pojechać we wcześniej wybrane miejsce,
w celu sprawdzenia rozkwitu.

Oznaczenie kwiecień/maj, lub lipiec/sierpień oznacza przełom
tych miesięcy.

Przy niektórych roślinach, znajdziesz dokładną lokalizację,
przy innych wartościowe informacje i porady dotyczące
dodatkowych opłat lub warunków :)
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maj

CO KIEDY KWITNIE? KIEDY UM�WI� SIĘ NA SESJĘ?

Sezonownik

Jabłoń
Tuż po czereśni, kwitnie jedna z

odmian jabłoni. Najpiękniej prezentują

się wiekowe, niskie i rozłożyste

jabłonki, zazwyczaj w prywatnych

sadach.

Magnolia
Jej kwitnienie zwiastuje nadejście

wiosny. W okolicach Warszawy

lubię fotografować magnolię 

w Ogrodzie Botanicznym w

Powsinie (uwaga: dodatkawa

opłata 200 zł za sesje do 4 osób!

(2023 r.)

Tulipany
W niektórych parkach można

spotkać długie rzędy tulipanów 

w wielu kolorach i odcieniach.

Można również pokusić się 

o znalezienie pola tulipanów 

w okolicach swojego miasta.

Bez
Piękne i okazałe krzewy bzu

rosną w Łazienkach Królewskich.

Najbardziej dorodne znaleźć

można na jednej z głównych

alejek  przy Pałacu Na Wodzie,

inne, nieco mniejsze, ale za to w

mniej uczęszczanych, bardziej

kameralnych miejscach, na tyłach

Restauracji Belvedere.
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Migdałek
Piękny, delikatnie pudrowo-

różowy kwiat. Lubi występować 

w Warszawskich parkach.

Czereśnia
Od kilku lat uwielbiam

fotografować w pięknych,

skąpanych w bieli sadach

czereśniowych. 

Te, które odwiedzam, znajdują się 

w okolicach Tarczyna.

sesji plenerowych



 

Wisteria
Te niezwykłe, zwisające,

purpurowe kwiaty, są piękną

ozdobą Warszawskich budynków 

i zjawiskowym tłem do zdjęć. 

 

Maki
Maki, to "trudny orzech do zgryzienia". 

Są to rośliny jednoroczne, więc tam

gdzie było ich pełno w poprzednim

roku, w następnym może nie być ich

wcale. Warto obserwować okoliczne

pola, 

by znaleźć piękne miejsce na sesje.

Różaneczniki/Azalie
Całe alejki tych kwiatów znajdziecie 

w Ogrodach Botanicznych w Powsinie.

Piękne miejsce na sesję rodzinną,

narzeczeńską czy ciążową. Pamiętajcie 

o dodatkowej opłacie 200 zł!

Hortensje
Jest to dość powszechny kwiat,

zdobiący warszawskie ogródki 

i działki. Hortensje występują 

w wielu pięknych kolorach!
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Róże
Mam słabość do parku Mała Wieś,

który jest pięknie utrzymany, a

między alejkami róż, znajdują się

białe ławki, oraz przytulne altanki. 

Warto wcześniej zadzwonić i

zapytać 

o warunki sesji.

Zboża
Pola zbóż, na których najczęściej

robię sesje, znajdują się 

w okolicach Ciszycy.

Lawenda
Moje ulubione pole lawendy w

okolicach Warszawy to Lawendowa

Siwianka. Uwaga! Pobierana jest

dodatkowa opłata za sesje i jest

ograniczenie ilościowe fotografów na

polu :)

Słoneczniki
One również co roku rosną w

innych miejscach. Te najbliżej

Warszawy, znajduję w okolicach

Konstancina- Jeziorny i Ciszycy. Co

roku przed sesją należy pojechać i

wybrać najbardziej odpowiednie

dla siebie miejsce. 
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Pole kukurydzy
...no bo cudnie wyglądają w nim

zdjęcia, w ogrodniczkach i koszuli

w kratę :) Okazałe pola kukurydzy

znajdują się w drodze na Mińsk

Mazowiecki.

Kolorowe drzewa
W piękny, październikowy dzień,

warto wybrać się na spacer do

pobliskiego parku na sesję

zdjęciową.  Łazienki Królewskie

czy Wilanów wyglądają

zjawiskowo. Światło maluje

piękne kolory jesieni.

Wrzosy
Największe, najbardziej znane, ale 

przez to najbardziej oblegane

wrzosowisko, znajduje się 

w Mostówce za Warszawą. 

Jednak od 2 lat preferuję

wrzosowisko w środku lasu 

w Falenicy.

Dynie
Ostatnio nawet centra handlowe

przygotowują dla swoich klientów

przestrzenie z dyniami. Niekoniecznie

lubię i polecam dynie w drodze do

Powsina. Tłoczno tam i wokół same

sesje. Moje ulubione miejsce, to

Dynioland w Wieliszewie.
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Kamelia japońska
Gdy zimą zatęsknimy za kolorami i

ciepłem, z pomocą przyjdzie nam szklarnia 

z roślinami tropikalnymi w Powsinie.

Akurat w środku zimy kwitną piękne

kamelie, a na drzewkach znajdziemy

dojrzałe cytrusy. 

W szklarni obok - piękne kaktusy, 

o przeróżnych kształtach 

i wielkościach. Pamiętaj o dodatkowych

opłatach za sesję!
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Owocujące sady 
Owocowe sady, które warto

odwiedzić, (zarówno jabłkowe jak 

i czereśniowe), znajdziecie 

w okolicach Grójca, Tarczyna 

i Góry Kalwarii.

zima

Lasy iglaste
Znajdziecie w nich zieleń o każdej

porze roku :) Mój ukochany, bajkowy

las sosnowy mieści się w Falenicy.

Piękne piaszczyste leśne podłoże, w

połączeniu z pofalowanym terenem,

dają niesamowity efekt. Zimą, uroku

dodają im śnieżne czapy.



Dzieci na sesji lifestyle www.annadedo.pl

DO ZOBACZENIA !
Mam nadzieję, że ten sezonownik był dla Was przydatny.
Stanowi on jeden z 15 rozdziałów mojego e-booka o "Sesji
rodzinnej lifestyle bez tajemnic". Jeśli zastanawiasz się -
jak ubrać się na sesję, jak przygotować na sesję dziecko, 
co jest kluczem do naturalnych ujęć? Jak radzić sobie 
z trudnymi momentami podczas sesji? Czym się kierować
przy wyborze pakietu?  To ten e-book jest dla Ciebie :)
Zapraszam na moją stronę po więcej darmowej wiedzy
oraz do sklepu :)


