LAMA MOVIE
WCZESNOSZKOLNA

LAMA MOVIE
Oferta dla klas 1-3
MIEJSCE: Kino Meduza
Czas trwania: długość filmu
+ 30 min. warsztaty (opcjonalnie)

KOORDYNATORZY:
Rafał Mościcki - 515 750 778
Wojciech Myśliński - 693 365 542
opolskielamy@gmail.com

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 osób
w grupie, danych do kontaktu, wybranym filmie oraz odpowiadającej Państwu dacie
i godzinie lub skontaktować się z nami telefonicznie.
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Trzy filmy familijne o Lassem i Mai nie są
ekranizacjami, ale powstały według oryginalnych
scenariuszy. Poznajemy w nich nowe sprawy,
które prowadzą bohaterowie powołani
do życia przez Martina Widmarka.
Piotr Gruszkowski,
www.cojestgrane24.wyborcza.pl

BIURO DETEKTYWISTYCZNE
LASSEGO I MAI.
PIERWSZA TAJEMNICA
reż. Josephine BorneBusch
Szwecja/2018
95 min./dubbing aktorski

Bohaterowie popularnej serii filmów otrzymują pierwsze poważne zlecenie.
Konkurs Hammarabi ma szansę stać się wielkim wydarzeniem w szkole w Valleby.
Nagrodą jest starożytna księga, w której spisano zasady rozwiązywania sporów.
Tuż przed rozpoczęciem konkursu książka znika w tajemniczych okolicznościach. Bez niej
konkurs nie może się odbyć! Uczniowie szykowaliby się na próżno, a w dodatku szkoła
straciłaby swój prestiż. Od początku zaangażowani w sprawę Lasse i Maia podejmują
próbę odnalezienia zguby. Energiczna i przebojowa dziewczynka jest zupełnym
przeciwieństwem nieśmiałego Lasse. Czy dzieci dojdą po nitce do kłębka do finału sprawy
i jak w rozwiązaniu zagadki pomoże im biała gołębica? Przebojowy wstęp do popularnej serii
filmów o przygodach małych detektywów.
https://www.youtube.com/watch?v=MR6po66B91U
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Przepiękna, tradycyjna animacja poklatkowa
z niesamowitymi przygodami będzie okazją
do rozmowy z najmłodszymi o sile wyobraźni.
Nowe horyzonty edukacji filmowej

KAPITAN MORTEN
I KRÓLOWA PAJĄKÓW
reż. Kaspar Jancis,
Henry Nicholson, Riho Unt
Estonia/Belgia/Irlandia
Wielka Brytania/2018
79 min./dubbing/animacja

10-letni Morten Viks pragnie być taki sam jak jego tata. Buduje model statku i marzy
o dalekiej, morskiej wyprawie. Niespodziewanie kurczy się do rozmiaru owada i staje się
kapitanem swojej łodzi. Jednak żeglowanie to nie taka prosta sprawa. Domek na drzewie
tuż nad brzegiem morza, to tu Morten spędza wolny czas pisząc listy do ojca i chowając się
przed surową ciotką Annabelle. Chłopiec pragnie wybrać się w podróż, przeżywać przygody,
odkrywać nieznane lądy. Pewnego dnia do portowego miasta przybywa zwariowany magik
i obsypuje tajemniczym proszkiem Mortena. Bohater zmniejsza się i przenosi na pokład
statku-zabawki. Nie jest jednak jedynym członkiem załogi, czeka go spotkanie z Królową
Pająków i jej świtą. Jakim kapitanem okaże się chłopiec? Morten będzie musiał
wykazać się nie lada odwagą, by znaleźć sposób na uratowanie statku przed zatonięciem
i odkryć drogę powrotu do prawdziwego świata. Kapitan Morten i Królowa Pająków
to zaskakująca animacja o potędze nieograniczonej dziecięcej wyobraźni.
https://www.youtube.com/watch?v=ILGG8YavRkg
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Mali detektywi badają zagadkę starego dębu
w towarzystwie rezolutnego psa.

OPERACJA
CZŁOWIEK W CZERNI
reż. Grethe Bøe
Norwegia/2018
82 min.

Tiril i Olivier to para młodych detektywów. Wraz z wiernym psim przyjacielem, Ocho,
rozwiążą każda zagadkę. Pewnego dnia przyjaciele natrafiają na tajemnicze dziury w ziemi.
Coś, co wydaje się zagrożeniem dla rowerzystów, w rzeczywistości jest początkiem bardziej
skomplikowanej sprawy. Po okolicy grasuje tajemniczy Człowiek w Czerni, który poszukuje
skarbu. Młodzi detektywi zaczynają śledztwo, które sięga do historii miasteczka i jego
mieszkańców. Czego szuka zamaskowany złoczyńca? Czy znalezienie mapy
z przeszłości pozwoli na przełom w sprawie? Czy prawda ujrzy światło dzienne?
Najwyższej próby kryminał familijny i adaptacja popularnej książki z serii „Operacja”.
https://www.youtube.com/watch?v=WdbvJa_yoKs&feature=youtu.be
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Mały kot Findus zaczyna dorastać i wszystko się
zmienia. Początkowo chce tylko większego
łóżka, ale wkrótce potem wpada na pomysł
wyprowadzki od swojego opiekuna Pettsona!

PETTSON I FINDUS
WIELKA WYPROWADZKA
reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy/2018
81 min.

Kiedy pewnego poranka okazuje się, że kot Findus przestaje mieścić się w swoim łóżku, jego
opiekun Pettson natychmiast zabiera się do budowania nowego miejsca do spania
w odpowiednim rozmiarze. Okazuje się jednak, że to dopiero początek zmian…
Findus dorasta, a kiedy ktoś dorasta, zmienia się wszystko. Nieokrzesany kot chce być
samodzielny i coraz częściej spiera się ze swoim opiekunem. Z czasem nowe łóżko przestaje
mu wystarczać. Findus pragnie więcej własnej przestrzeni i… chce się wyprowadzić!
Czy para przyjaciół będzie potrafiła znaleźć kompromis w tej sytuacji?
https://www.youtube.com/watch?v=PTUYJGUQSjM					
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Bardzo wartościowy film, opowiadający o mocy
przyjaźni, zrozumieniu, solidarności i chęci
niesienia pomocy zwierzętom.
filmweb.pl

LILIANA PĘDZIWIATR
reż. Joachim Masannek
Niemcy/2018
100 min.

11-letnia Liliana potrafi rozmawiać ze zwierzętami! Jest to jednak wielka tajemnica, o której
nikt nie powinien wiedzieć, poza rodzicami. Jej szczególny talent spowodował w przeszłości
wystarczająco dużo kłopotów i zmusił rodzinę do przeprowadzki. Lilli przysięga, że zachowa

swój sekret w tajemnicy, jednak dowiaduje się, że jej zdolności są teraz bardzo potrzebne.
Złodziej porwał słoniątko - Ronniego z lokalnego ZOO. Dziewczynka za wszelką cenę chce
go uratować. Rozpoczyna się niebezpieczna przygoda, bo Liliana musi przechytrzyć złodziei
zwierząt.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-49835
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Meral zabiera swoją myszkę na obóz. Niestety
na miejscu zostaje ona porwana przez sowę,
a dziewczynka, wraz z nowo poznanymi
znajomymi rusza jej na ratunek.

ZIELONA SZKOŁA
reż. Simone van Dusseldorp
Holandia/2016
80 min.

Ośmioletnia Meral przenosi się z rodziną do innego miasta. Oznacza to dla niej zmianę szkoły.
Dziewczynka próbuje nawiązać pierwsze przyjaźnie przed wyjazdem na jesienny obóz.
Jest to jednak trudniejsze niż jej się zdawało. Dużo łatwiej udało jej się nawiązać więź z małą
białą myszką, która zamieszkuje z nią jej nowy pokój. Meral nazwała swoją przyjaciółkę
Peepeep. Postanawia zabrać myszkę na obóz w obawie, że dzikiego lokatora odkryją jej
rodzice. Dzięki myszce dziewczynka szybko zdobywa uznanie kolegów. Niestety, chwila
nieuwagi wystarcza aby Peepeep została porwana przez sowę. Meral wraz z kolegami
wyrusza na wyprawę ratunkową do lasu, podczas której pozna siłę prawdziwej przyjaźni.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-42802					
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W małej holenderskiej podstawówce pan
od biologii na każde wspomnienie o żabach
zamienia się w zielonego płaza. Nie wszyscy
dorośli, w przeciwieństwie do dzieci,
akceptują jego odmienność.
filmweb.pl

PAN ŻABA
reż. Anna van der Heide
Holandia/2016
85 min.

W małej szkole podstawowej w Holandii był sobie pan od biologii. Podstawówka ta, zwana
„Arką”, leżała na miniaturowej wyspie. Uczniowie więc codziennie przybywali do niej barką.
Pan Frans od biologii, młody i sympatyczny, angażował się w życie „Arki”.
Pewnego dnia dziewczynka o imieniu Sita przygotowała bardzo starannie prezentację
o żabach. Pan Frans jednak nie chciał i nie mógł spokojnie wysłuchać jej do końca.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-42430
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Od urodzenia Rafał przyjaźni się z Rafem - żyrafą.
Gdy zdaje sobie sprawę, że zwierzę nie może
iść do szkoły, chłopiec wymyśla plan,
jak zabrać je ze sobą.

MOJA ŻYRAFA
reż. Barbara Breder
Belgia/Holandia/Niemcy/2017
74 min.

Rafał urodził się tego samego dnia, co jego najlepsza przyjaciółka Rafa, żyrafa. Ponieważ jego
dziadek jest opiekunem w zoo, Rafała często można spotkać w pobliżu Rafy. Są nierozłączni
i dzielą się wszystkim, aż Rafał po raz pierwszy idzie do szkoły i dowiaduje się, że żyrafy
do szkoły chodzić nie mogą. Rafał tęskni za Rafą, a żyrafa Rafa tęskni za Rafałem.
Dlatego Rafał wymyśla plan zabrania żyrafy do szkoły i przedstawienia jej wszystkim
kolegom i koleżankom.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+2+polski-47207				
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Trwają przygotowania do corocznego wyścigu
saneczkowego. Frankie, nieco szalony
naukowiec, obmyśla koncepcję pojazdu,
który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie.

SZYBCY I ŚNIEŻNI
reż. Benoit Godbout
Kanada/2018
89 min.

Trwają przygotowania do corocznego wyścigu saneczkowego. Frankie, nieco szalony
naukowiec, obmyśla koncepcję pojazdu, który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie.
Kiedy maszyna niespodziewanie rozpada się tuż przed linią mety, nikt nie może uwierzyć,
że stały za tym błędy w konstrukcji. Wynalazca wspólnie z kolegami odkrywa, że to sprawka
Zaca – zarozumiałego i nieco tajemniczego zawodnika, który w międzyczasie dołączył
do stawki wyścigu. Frankie pragnie rewanżu i ponownego, tym razem uczciwego rajdu.
Wraz z drużyną wiernych przyjaciół zrobią wszystko, by skonstruować jeszcze szybszy
pojazd i wygrać rywalizację z oszustem! Błyskotliwa animacja udowadnia, że nie ma rzeczy
niemożliwych dla grupy pogodnych i zdeterminowanych, choć nie zawsze
zgodnych przyjaciół.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+2+polski-52552

