
OFERTA FILMOWA
PRZEDSZKOLE

Zapraszam do skorzystania z naszej oferty filmowej
skierowanej do grup szkolnych. Proponujemy udział
 w pokazach znakomitych filmów przeznaczonych dla

młodszych widzów. Po seansach możliwe jest
przeprowadzenie warsztatów plastycznych związanych

tematycznie
z filmem, w których wykorzystujemy oryginalne pomysły

i niestandardowe materiały.
 

Projekcje i zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9-14, w Kinie Meduza (ul. Oleska 45, Opole).

Koszt uczestnictwa ucznia w seansie to 20 zł
(opcjonalnie 25 zł z warsztatami).

 
Aby skorzystać z oferty należy wysłać e-mail (z informacją 
o liczbie uczniów w grupie, danych do kontaktu, wybranym

filmie oraz odpowiadającej Państwu dacie i godzinie) na
adres: opolskielamy@gmail.com lub skontaktować się

z nami telefonicznie: 512 239 076/512 238 046
 
 



Wielka wyprawa Molly
reżyseria: Matthias Bruhn , Michael Ekbladh,

Niemcy 2016

Basia 3
 zestaw filmów krótkich

reżyseria: Marcin Wasilewski,Polska 2019

Basia 2
 zestaw filmów krótkich

reżyseria: Marcin Wasilewski, Polska 2018-2019

Ella Bella Bingo
reżyseria: Frank Mosvold, Atle Solberg

Blakseth, Norwegia 2020
 

Państwo Potworowie wyruszają w podróż na odległą
wyspę, gdzie przychodzą na świat wszyscy członkowie
klanu potworów. Ponieważ zapomnieli czapeczki dla
synka, ich córka postanawia im ją dowieźć

Przygody Basi ponownie na dużym ekranie.
Kontynuacja przygód rezolutnej 5-latki,
znanej wielbicielom książek Zofii Staneckiej i Marianny
Oklejak

Przygody Basi ponownie na dużym ekranie. Kontynuacja
przygód rezolutnej 5-latki, znanej wielbicielom książek
Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak

Ella i Henry to nierozłączni towarzysze zabaw. Gdy
pewnego dnia w okolicy pojawia się nowy sąsiad,
 wszystko się zmienia…  A bohaterowie przekonują się, 
że prawdziwa przyjaźń to niełatwa sprawa.



Filonek Bezogonek
reżyseria: Christian Ryltenius, Szwecja, 2020

Pettson i Findus – Wielka wyprowadzka
reżyseria: Ali Samadi Ahadi, Niemcy 2018

 

Gordon i Paddy
reżyseria: L. Hambäck, Szwecja 2017

 
 

Yakari i wielka podróż
reżyseria: Xavier Giacometti, Toby Genkel,

Francja/Niemcy/Belgia 2020
 
 

Najnowsza ekranizacja przygód uwielbianego przez
dzieci na całym świecie Filonka. Czy zagubiony Filonek
odnajdzie się wśród obcych w wielkim mieście?

Kolejne przygody Pettsona i jego kota Findusa.
Żywiołowy Findus nie może nacieszyć się swoim
nowym materacem, skacze po nim i skacze, co irytuje
nieco starszego, zmęczonego Pettsona…

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?

Rozgrywająca się na tle niesamowitych krajobrazów
i dzikiej natury, opowieść o przyjaźń, odwadze 
i pogoni za przygodą.



Mama Mu wraca do domu
reżyseria: Christian Ryltenius, Szwecja 2021

Przytul mnie. Poszukiwacze miodu
reżyseria: Anna Błaszczyk, Polska 2022

 
 
 

Wiking Tappi
reżyseria: Marcin Mortka, Polska 2018-2019 

 
 
 

Miś Bamse i super miód
reżyseria: Christian Ryltenius, Szwecja 2018

 
 

Ile przygód może pomieścić cały świat? A jedna farma?
„Mama Mu wraca do domu” to pełna optymizmu i uroku
historia o przyjaźni i odnajdywaniu swojego miejsca na
ziemi.

Gdzie się podział cały miód?! Mały Miś marzy o słodkim
urodzinowym torcie, jednak zapasy ulubionego
przysmaku przepadły. Wspólnie z Tatą Misiem
wyruszają do Złotej Krainy.

"Wiking Tappi" to seria opowieści o dzielnym,
dobrodusznym wikingu i jego przyjaciołach, które dzieją się
w magicznym świecie rodem z folkloru skandynawskiego.

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.



Klara Muu!
reżyseria: Lise I. Osvoll, Norwegia 2018

Pamiętniki Tatusia Muminka
reżyseria: Ira Carpelan, Finlandia/Polska

2021

Yuku i magiczny kwiat
reżyseria: Rémi Durin, Arnaud Demuynck,

Belgia, Francja 2022
 

Dzieci z Bullerbyn
Reżyseria: Lasse Hallström, Szwecja 1986

 

Młoda krowa Klara pragnie zostać sławną gwiazdą
muzyki. Niestety nie wszyscy uważają, że ma talent…
Kiedy trafia prosto z dużego miasta na farmę swojego
ojca, czekają ją tam nie lada wyzwania…

Muminek zostaje ukąszony przez osę, przez co musi leżeć
w łóżku. Tatuś chce umilić mu ten trudny czas, dlatego
postanawia opowiedzieć mu o swoich młodzieńczych
przygodach.

Mała myszka z ukulele, czyli muzyczna przygoda pełna
wrażeń! Yuku musi opuścić rodzinne strony, aby pomóc
babci. Odważnie wyrusza w dalekie Himalaje.

Dla grupki dzieci mieszkających w malutkiej wsi na
szwedzkiej prowincji rozpoczyna się okres wakacyjny,
co jest okazją do przeżycia wielu przygód.



Operacja Mumia
reżyseria: Grethe Bøe-Waal, Norwegia 2019

Jak ocalić smoka?
reżyseria: Katarina Launing,

Norwegia/Holandia/Czechy 2020
 
 

Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię
reżyseria: Lorenzo Mattotti

Francja/ Włochy 2019
 

Wiki i jej sekret
Reżyseria: Denis Imbert, Francja 2021

 

Tiril i Olivera czeka kolejne wyzwanie: czas zmierzyć się
ze starożytną klątwą faraona! Czy pomysłowym
śledczym uda się rozwikłać zagadkę wypadków w
muzeum przed otwarciem nowej wystawy?

W spokojnym miasteczku w Norwegii trwają
przygotowania do świąt. Za oknem pada śnieg, 
w domach błyszczą światełka choinkowe, a niebo
przecina latający smok. Zaraz, smok?

Animowana baśń o istnieniu odmiennych od siebie
światów, poszukiwaniu tożsamości oraz potędze miłości 
i władzy na podstawie książki Dino Buzzatiego…

Victoria, ośmioletnia dziewczynka, której matka
właśnie zmarła, przeprowadza się wraz z ojcem do
małej górskiej wioski. Ukojenie znajduje w adopcji
szczeniaka niewiadomego pochodzenia,
znalezionego
w odosobnionym gospodarstwie.



Mirai
reżyseria: M. Hosoda, Japonia 2018

 
 
 

Nawet myszy idą do nieba
reżyseria: Jan Bubeniček, Denisa Grimmova

Czechy/Francja/Polska/Słowacja 2021
 
 
 

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Tajemnica Skorpiona

reżyseria: Tina Mackic, Szwecja 2022
 
 

King. Mój przyjaciel lew
reżyseria: David Moreau, Francja, Belgia

2022

 

Rozpieszczonego Kuna czekają wielkie zmiany: w jego
rodzinie pojawia się młodsza siostrzyczka, na której
koncentruje się uwaga rodziców. Niedługo potem chłopiec
odkrywa tajemniczy ogród, w którym przenosi się 
w czasie i spotyka starszą wersję Mirai.

Porywająca animacja o odwadze i z pozoru niemożliwej
przyjaźni między odwiecznymi wrogami: myszką i lisem,
których los niespodziewanie rzuca
w wir przygód i zaświaty.

Lasse i Maja znowu na tropie! Czy młodym detektywom uda
się uratować święto Valleby przed przebiegłym złodziejem?

Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują lwiątko,
któremu nadają imię King. Gdy okazuje się, że mały
lew jest poszukiwany i grozi mu niebezpieczeństwo,
rodzeństwo wpada na szalony plan – chcą mu pomóc
wrócić do prawdziwego domu.



Szkoła magicznych zwierząt
reżyseria: Gregor Schnitzler, Niemcy, Austria

2021
 
 
 
 

Marona – psia opowieść
reżyseria: Anca Damian, Belgia, Francja,

Rumunia
 
 
 

Mój przyjaciel Ufik
Reżyseria: Eric Tosti, Francja 2019

 
 
 

Szkoła, do której trafia Ida, jest niezwykłym miejscem.
Można w niej spotkać magiczne zwierzęta, które stają się
towarzyszami dzieci. Co wyniknie ze spotkania
dziewczynki z lisem Rabbatem?

Niezwykła podróż przez życie widziana oczami psa.
Marona jest pięknym kundelkiem, który nie ma
szczęścia do właścicieli. Jak wygląda świat z psiej
perspektywy?

Mały Willy przez przypadek trafia na niezwykłą planetę,
na której poznaje Ufika - niesfornego psotnika, z którym
połączy go wielka przyjaźń i fantastyczna przygoda.


