LAMA MOVIE
DLA PRZEDSZKOLI

LAMA MOVIE
Oferta dla przedszkoli
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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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.
kącikzksiążką.pl

GORDON I PADDY
reż. Linda Hambäck
Szwecja/2017/65 min.
dubbing/animacja
4+

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=OM1tKEoVgMM&t=1s
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Bardzo wartościowy film, opowiadający o mocy
przyjaźni, zrozumieniu, solidarności i chęci
niesienia pomocy zwierzętom.
filmweb.pl

NIESAMOWITA HISTORIA
WIELKIEJ GRUSZKI
reż. Amalie Næsby Fick,
Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
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&feature=emb_logo
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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

BLOK: ŻUBR POMPIK,
BASIA 1, 2, 3 I INNE
reż. Wiesław Zięba
Polska/2017
7 min./serial animowany
4+

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.
https://www.youtube.com/watch?v=g89Twzmsyb4,
https://www.youtube.com/watch?v=MM5gShHjyVY
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Animowana opowieść o rodzince
państwa Potworskich i ich wycieczce
na pewną wyspę.

WIELKA
WYPROWADZKA MOLLY
reż. Matthias Bruhn
Michael Ekbladh, Ted Sieger
Niemcy/2016
70 min./animacja

Przed małą Molly wielka zmiana – koniec z byciem jedynaczką! Rodzice już udali się
na wyspę, na której przychodzą na świat wszyscy z rodziny Potworów. Molly musi ruszyć
w podróż śladem rodziców. „Wielka wyprawa Molly” to pierwszy pełnometrażowy film
o przygodach rodziny Potworów.
Wcześniej znanych z animowanego serialu o tym samym tytule. Molly już wkrótce przestanie
być jedynaczką. Będzie najlepszą starszą siostrą na świecie! Dla brata zrobiła już nawet czapkę,
w której będzie mu ciepło, gdy już się wykluje. Rodzice Molly wyruszyli już w podróż na wyspę,
na której Tata ma przed sobą jeszcze trochę wysiadywania. O nie! Zapomnieli o czapce!
Molly i jej nakręcany zabawkowy przyjaciel, Edison, wyruszają na wielką wyprawę.
Przed nimi wiele przygód i ogromne wyzwania.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-41911
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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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Bamsiemu zabrakło magicznego miodu, dzięki
któremu może być najsilniejszym zwierzakiem
w wiosce. Jego przyjaciele wyruszają więc
w niebezpieczną podróż, by odnaleźć
sekretny składnik tej niezwykłej mikstury.

MIŚ BAMSE I SUPERMIÓD
reż. Christian Ryltenius
Swecja/2018
65 min./animacja/dubbing
4+

Nadchodzi kolejna przygoda dzielnego Misia i jego przyjaciół!
Tym razem Bamsiemu zabrakło magicznego miodu, dzięki któremu może być najsilniejszym
zwierzakiem w wiosce. Jego przyjaciele wyruszają więc w niebezpieczną podróż, by odnaleźć
sekretny składnik konieczny do wyprodukowania tej niezwykłej mikstury.
Tymczasem Lis Reinard opracowuje sprytny plan, aby zająć miejsce Bamsiego jako bohatera.
Jak Bamse poradzi sobie bez magicznego miodu? Czy jego przyjaciele zdążą wrócić z wyprawy
zanim będzie za późno? Podczas tej przygody Bamse nauczy się, że bohaterstwo jest możliwe
nawet bez magii bo wystarczy pozostać sobą i być gotowym, by nieść pomoc wszystkim
mieszkańcom wioski.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-49938
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To historia o niebezpiecznej misji i o tym, że ci
przyjaciele są gotowi przyjść sobie nawzajem
z pomocą, nawet jeśli wiąże się to
z zagrożeniem życia.
trojmiasto.pl

MAGICZNY DYWAN
reż. Karsten Kiilerich
Dania 2018
81 min./animacja/dubbing
4+

Hodżia mieszka w maleńkiej wiosce wraz ze swoją rodziną. Jednak chciałby zobaczyć
wielki świat, którym jest dla niego miasto gdzie mieszka sułtan.
Pewnego razu dostaje szansę i od razu z niej korzysta. Stary El Faza powierza mu magiczny,
latający dywan i misję odnalezienia swego zaginionego wnuka. Hodżia wraz ze swą
przyjaciółką Rają ruszają na spotkanie przygody.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-49942
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We wspaniałym, magicznym Szepczącym Lesie,
który ciągnie się nad brzegami Lodowej Zatoki
mieszka wiking Tappi.
Nie jest on prawdziwym wikingiem,
gdyż ani w głowie my wymachiwanie mieczem.
Jego największą bronią są uśmiech,
życzliwość i pomysłowość.

WIKING TAPPI 1, 2, 3
producent: EGoFILM
Polska/2018-2019
serial animowany
26 odcinków x 11 min.

„Wiking Tappi” to seria opowieści o dzielnym, dobrodusznym wikingu i jego przyjaciołach,
które dzieją się w magicznym świecie rodem z folkloru skandynawskiego. Obok Tappiego i jego
nieodłącznego druha, psotnego renifera Chichotka, widz ma okazję poznać chociażby wiedźmę
Skrzypichę, trolla Gburka, elfkę Świetliczkę, kruka Paplaka, a ponadto smoki, olbrzymy, skrzaty
i wiele innych baśniowych postaci. Jak to w bajkach bywa, są one zarówno dobre, jak i złe,
ale nawet te, które z początku wydają się czarnymi bohaterami, dzięki pomysłowości Tappiego
wkrótce dołączają do grona jego przyjaciół. W ten oto sposób bajki pokazują, że w każdym
tkwi dobro, trzeba jedynie umieć je odnaleźć.
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1-52616
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Przepięknie zaanimowana, barwna opowieść
dla najmłodszych, w pełen wyczucia sposób
dotykająca trudnych i ważnych tematów.
Anna Tatarska, mediakrytyk.pl

KSIĄŻKA LILI
reż. Marcela Rincón
Kolumbia/Urugwaj 2017
76 min./animacja/dubbing
4+

Lili, bohaterka książki dla dzieci, nagle wypada ze swojego papierowego świata i zostaje
uwięziona w miejscu, do którego nie należy. Tak zaczyna się wspaniała przygoda, podczas
której Lili odkrywa, że jedyną osobą, która może ją uratować jest Ramon, właściciel książki,
z której wypadła dziewczynka. Niestety, Ramon nie czytał jej od wielu lat. Co gorsza, nie jest
już małym chłopcem i dawno przestał wierzyć w fantazje. Lili i jej przyjaciółka Manuela
wyruszają w niebezpieczną podróż po Pustyni Utraconych Wspomnień, by dowiedzieć się
co wydarzyło się w życiu Ramona. Czym zakończy się ich przygoda?
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/nr+1+polski-48084

