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czas trwania: długość filmu
+ 30 min. warsztaty (opcjonalnie)

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kinowej dla grup przedszkolnych
i szkolnych - LAMA MOVIE. Jest to połączenie projekcji filmowych z tematycznymi
warsztatami plastycznymi. Wyświetlamy wyłącznie dobre klasyczne bajki i filmy oraz
nowości kinowe. Po seansie odbywają się związane tematycznie z filmem warsztaty,
w których wykorzystujemy interesujące, niestandardowe materiały plastyczne.
Istnieje również możliwość zorganizowania specjalnego pokazu (informacja
o dostępnych pozycjach filmowych w biurze Kina Meduza) i warsztatów poza tą ofertą,
jednak wymaga wcześniejszej konsultacji z koordynatorem LAMA MOVIE. Zajęcia
odbywają się w godzinach 9-14 w dni robocze w Kinie Meduza (ul. Oleska 45, Opole).
Koszt uczestnictwa to jedynie 10 zł (opcjonalnie 15 zł z warsztatami) od
dziecka. Aby skorzystać z oferty należy wysłać e-mail (z informacją o: liczbie dzieci
w grupie, danych do kontaktu, wybranym filmie oraz pasującej Państwu dacie
i godzinie) na adres wmyslinski80@gmail.com lub skontaktować się telefonicznie
z koordynatorem LAMA MOVIE: Wojciechem Myślińskim, tel. 693 365 542
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PETTSON I FINDUS.

Najlepsza gwiazdka.
reż. Ali Samadi Ahadi

Findus zmusza Pettsona do zachowywania się
„po dziecięcemu”, nie „po staruszkowemu”.
I dzięki temu Pettson nie jest zrzędliwym
staruszkiem, ale staruszkiem szalonym. Jak
często my dorośli bronimy się przed takim
dziecięcym szaleństwem.
						
		Mamaczyta.pl

Niemcy/2016/82 min./dubbing aktorski
Familijny/4+

Aktorska adaptacja uwielbianych przez dzieci książek ilustrowanych, w której
para bohaterów, kot Findus i opiekujący się nim Pettson, przygotowuje się do
nadchodzących Świąt.
Stary Pettson i Findus - kot o duszy krnąbrnego dziecka, przygotowują się do
gwiazdki. Jest tyle do zrobienia! Trzeba znaleźć choinkę, wysprzątać, przygotować
świąteczne potrawy i zrobić wiele innych poważnych rzeczy! Przygotowania nie należą
do najłatwiejszych. Za oknem szaleje śnieżyca, a Pettson upiera się, że nie potrzebuje pomocy sąsiadów. Findusowi marzą się święta z przyjaciółmi, ale Pettson wstydzi
się zaprosić innych na wigilijną kolację. Rezolutny kot bierze sprawy w swoje łapki.
Aktorska ekranizacja przygód bohaterów doskonale znanych ze szwedzkiej serii książek
ilustrowanych autorstwa Svena Nordqvista.

https://www.youtube.com/watch?v=HbcqyoS8w7Q
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Kiedy jest najlepsza pora, by podsunąć dziecku
do przeczytania pierwszy kryminał? Oczywiście
jak najwcześniej! Dzięki serii o komisarzu
Gordonie, statecznym, choć nieco leniwym ropuchu pilnującym porządku w lesie, już nawet
kilkulatki mogą ruszyć tropem przestępców.

GORDON I PADDY
reż. Linda Hambäck

Szwecja/2017/ 65 min./dubbing
Animacja/4+

Kącikzksiążką.pl

Pięknie animowana historia przyjaźni myszki i komisarza ropucha, którzy łączą
siły, by chronić mieszkańców lasu. Czy ich spryt i rozwaga wystarczą, by rozwiązać
kolejną kryminalną zagadkę?
Ekranizacja znanych w Polsce szwedzkich kryminałów dla dzieci o przygodach
komisarza policji ropucha Gordona i jego zastępcy - myszki Paddy. W trakcie śledztwa
Gordon łapie na gorącym uczynku głodną myszkę. Szybko orientuje się, że Paddy nie
mogła być sprawczynią kradzieży orzechów. „Jest jedno prawo lasu” – mówi komisarz
– „Bycie miłym jest legalne. Bycie niemiłym nie” i prosi przemyślną myszkę o pomoc
w śledztwie. Wkrótce, gdy ta dowiedzie swoich umiejętności, mianuje ją swoim
następcą. Niestety nowe wyzwanie może Paddy przerosnąć. Czy uda im się schwytać
winnych przestępstw w lesie?

https://www.youtube.com/watch?v=NCvuUs0HQys
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NIESAMOWITA HISTORIA
WIELKIEJ GRUSZKI

reż. Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski

Oparty na ilustrowanej opowieści Jakoba
Martina Strida film spełnia wszystkie warunki
dobrej familijnej produkcji. Atrakcyjnie
wygląda, ma ciekawe postaci z rozwiniętymi
charakterami i prostą, ale odpowiednio gęstą
intrygę
Anna Tatarska, www.cojestgrane24.wyborcza.pl

Dania/2016/animacja/82 min.

Film jest opowieścią o kotce Mitcho i słoniu Sebastianie, mieszkających
w spokojnej wiosce Solby. Para przyjaciół decyduje się na podróż w nieznane
w poszukiwaniu tajemniczej Gruszki, o której od dawna krążą niezwykle legendy. Nic nie
jest typowe – po pierwsze, są zwierzętami; po drugie, każde z nich ma własny pomysł
na podróż. Jak to wszystko pogodzić? Można, gdyż obydwoje są żądni przygód, zmagań
z piratami i spotkań z fantastycznymi stworami. Jednak, czy są gotowi na takie przeżycia? Czy sprostają czekającym ich wyzwaniom, czy spotkanie oko w oko ze smokiem
ich nie przerośnie? Wspólna wyprawa będzie obfitować w liczne przygody i okaże się
sprawdzianem ich przyjaźni.

https://www.youtube.com/watch?v=E8N3JCsqbfY
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Blok animacji: Żubr
Pompik, Basia i inne
blok animacji dla dzieci

Basia jest jedną z tych postaci, które mogą
towarzyszyć nam latami, z którymi dzieci
naprawdę się identyfikują. Basia nie jest zbyt
naiwna, jest bystra i zadaje pytania, które
nurtują najmłodszych.
Maria Seweryn

ŻUBR POMPIK, reż. Wiesław Zięba
Polska 2017/ 7 min./serial animowany
Serial w zabawny sposób pokazuje prawdziwe życie leśnych zwierząt, ich zwyczaje,
zachowania w różnych porach roku, a także problemy, z jakimi się borykają. Uczy też
szacunku dla przyrody i rozbudza w młodych widzach chęć samodzielnego odkrywania
jej tajemnic.
BASIA, reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz
Polska /2018/50 min./4+/familijny
„Basia” to adaptacja pięciu książek z kultowej już serii stworzonej przez Zofię
Stanecką i Mariannę Oklejak. Reżyserzy serialu zachowali styl rysunków i poczucie
humoru tak charakterystyczne dla książek o Basi. Pokazują w nim świat z perspektywy
pełnej ciekawości pięciolatki, dla której wyprawa do zoo, biwak, a nawet pobyt w domu
z katarem są początkiem niezwykłej przygody.

KINO MEDUZA ul. Oleska 45
www.opolskielamy.pl

