
 
Edukacja filmowa najmłodszych 

w kinie Paradox 

 
Edukacja filmowa adresowana jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas 0-III szkół 
podstawowych. Realizujemy to zadanie w formie dwóch cykli edukacyjno-filmowych w 
semestrze zimowy i letnim. Na każdy z nich składają się seanse filmowe i towarzyszące im 
godzinne zajęcia warsztatowe oraz konkurs prac plastycznych na koniec każdego semestru. 
Najciekawsze prace prezentowane będą na wystawach w sali kinowej, a laureaci zostaną 
zaproszeni na uroczysty wernisaż wystawy połączony z rozdaniem nagród. 
 
Każdy z cykli edukacyjno-filmowych odwołuje się do innych zagadnień. Spotkania w 
semestrze zimowym (wrzesień-styczeń) noszą tytuł Oblicza Przyjaźni, a prezentowane filmy 
opowiadają o przyjaźni rodzącej się pomimo wszelkich różnic, o sile wspólnego działania i 
radości jaka płynie z bycia razem. Taki sam tytuł i temat ma konkurs plastyczny 
podsumowujący ten cykl. 
 
W semestrze letnim (luty-czerwiec) proponujemy filmy pod hasłem Inne Światy pokazujące 
wykreowane przez animację filmową rzeczywistości, które rządzą się różnymi prawami, ale 
gdzie niezmiennie wygrywa miłość, przyjaźń i odwaga. Konkurs plastyczny na zakończenie 
semestru ma taki sam tytuł. 
 
Filmy dla dzieci w kinie Paradox wybieramy bardzo starannie, aby pokazać najlepsze 
produkcje zarówno pod względem artystycznym jak i treściowym. Są to filmy piękne i mądre, 
zabawne i posiadające głęboki walor edukacyjny. Proponujemy tytuły atrakcyjne dla 
młodego widza, filmy mniej znane, te najnowsze i te należące do klasyki kina animowanego.  
 
Towarzyszące seansom filmowym warsztaty umożliwiają refleksję na temat filmu, dzięki 
zabawom plastycznym, muzycznym, ruchowym, kulturoznawczym, przyrodniczym i innym 
rozwijają i pogłębiają poszczególne wątki tematyczne.  
 
Kończący każdy semestr konkurs plastyczny to przestrzeń dla wyrażenia własnych wrażeń, 
odczuć i wizji, komentarz dzieci do obejrzanych filmów. Dla nauczycieli wystawiamy 
zaświadczenia do awansu zawodowego. 
 
Klasy i grupy przedszkolne mogą skorzystać z naszej oferty przychodząc na wszystkie filmy w 
jednym lub w obu semestrach, wybierając tylko niektóre filmowe propozycje lub  
przychodząc na jeden wybrany tytuł w semestrze. W każdym przypadku w cenie filmu są 
warsztaty, a uczniowie mogą wziąć udział w konkursie plastycznym.  
 
Cena jednego seansu filmowego – 10 zł za dziecko, (3 opiekunów wstęp wolny) 
Godziny projekcji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb nauczycieli.  
Zapraszamy klasy szkolne 0-III oraz przedszkola! 
www.cmjordan.krakow.pl 
Kontakt: Karolina Kwiecień, kkwiecien@cmjordan.krakow.pl, tel.: 124300015 wew. 241 
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Sekretne życie zwierzaków domowych 
 

 Reżyseria: Chris Renard, Yarrow Cheney 

 Rok produkcji: 2016 

 Kraj: USA 

 Czas: 90 min 

 Premiera: 23 września 2016 

 Kategoria wiekowa: 6+ 
 

Gdy ludzie opuszczają dom, zwierzęta prowadzą życie pełne przygód i intryg. Najnowsza animacja twórców 
Minionków. 
 
Warsztaty: 
Godzinne zajęcia nawiązujące do tematyki filmu: zwierzaki - warsztaty plastyczne. 
 
Film wyświetlany w semestrze zimowym, jest inspiracją w konkursie pt.: OBLICZA PRZYJAŹNI. 
 
 
 

Gruffalo i Mały Gruffalo 
 

 Reżyseria: Max Lang, Jakob Schuh oraz Uwe Heidschötter, Johannes Weiland 

 Rok produkcji: 2009 i 2011 

 Kraj: Wielka Brytania 

 Czas: 24 min i 27 min 

 Kategoria wiekowa: 6+ i 5+ 
 

Gruffalo to opowieść szkatułkowa: wiewiórka opowiada dwójce swoich dzieci historię myszy wędrującej przez 
las w poszukiwaniu żołędzi do zjedzenia. W obronie przed drapieżnikami wymyśla Gruffalo – strasznego stwora. 
Czy jednak uda jej się znowu wykaraskać z kłopotów kiedy spotyka prawdziwego Gruffalo? Historia o 
przewadze inteligencji nad siłą fizyczną, sprytu nad ostrymi zębami i sile wiary w siebie. Całości towarzyszy 
melodyjna muzyka. 
Mały Gruffalo to film oparty na bestsellerowej książce Julii Donaldson i ilustratora Axela Schefflera historia o 
relacjach między rodzicami i dziećmi, o budowaniu niezależności i przyzwoleniu na niesforność i popełnianie 
błędów, które są elementem dorastania. Gruffalo mieszka w jaskini w lesie wraz ze swoim dzieckiem. Ojciec 
próbuje ustrzec córeczkę przed niebezpieczeństwem czyhającym na nią w lesie opowiadając jej historię o 
Wielkiej Złej Myszy.  
 
Warsztaty: 
Godzinne zajęcia nawiązujące do tematyki filmu: strachy i lęki w naszym życiu, potwory - warsztaty plastyczno-
teatralne. 
 
Film wyświetlany w semestrze zimowym, jest inspiracją w konkursie pt.: OBLICZA PRZYJAŹNI. 
 
 
 

Ernest i Celestyna 
 

 Reżyseria: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner 

 Rok produkcji: 2012 

 Kraj: Belgia, Francja, Luksemburg 

 Czas: 80 min 

 Premiera: 3 czerwca 2016 

 Kategoria wiekowa: 6+ 
 



Czy inny oznacza gorszy? Czy to, co nam się wmawia od dziecka, jest prawdą? Co oznacza prawdziwa przyjaźń? 
Na te pytania odpowiada historia przyjaźni Ernesta i Celestyny, myszy i niedźwiedzia. Ernest i Celestyna to 
piękny, wzruszający film o przyjaźni na przekór wszystkiemu, o życiu pod prąd i sile miłości, która łamie 
największe przeszkody. Film otrzymał wiele nagród (m.in. nominację do Oscara) za wyjątkową animację. 
 
Warsztaty: 
Godzinne zajęcia nawiązujące do filmu: refleksja na temat treści i animacji, rola dźwięku i muzyki, zabawy 
muzyczne i ruchowe.   
 
Film wyświetlany w semestrze zimowym, jest inspiracją w konkursie pt.: OBLICZA PRZYJAŹNI. 
 
 
 

Baranek Shaun 
 

 Reżyseria: Mark Burton, Richard Starzak 

 Rok produkcji: 2015 

 Kraj: Francja, Wielka Brytania 

 Czas: 90 min. 

 Kategoria wiekowa: 5+  
 

„Kinowa odsłona Baranka Shauna ma wszystko, czego potrzeba, by zadowolić najbardziej wymagające grupy 
wiekowe: jest wesoła, bezpretensjonalna, wzruszająca, mądra i piękna wizualnie” – piszą recenzje. Tytułowy 
baranek wyrusza do Wielkiego Miasta na poszukiwania swojego Gospodarza, który w wyniku splotu 
niefortunnych zdarzeń stracił pamięć. Śladem Shauna do miasta przyjeżdża też reszta stada oraz pies 
Bitzer. Największą wartość filmu stanowi jednak nie fabuła, ale animacja - Studio Aardman konsekwentnie 
stosuje w swoich produkcjach technikę poklatkową z użyciem autentycznych tworzyw i materiałów, a wnętrza 
dopracowane są z wszelkimi detalami.  
 
Warsztaty: 
Godzinne zajęcia nawiązujące do tematyki filmu: owce i barany - warsztaty plastyczne. 
 
Film wyświetlany w semestrze zimowym i letnim, jest inspiracją w konkursie pt.: OBLICZA PRZYJAŹNI lub w 
konkursie pt.: INNE ŚWIATY. 
 
 
 

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra 
 

 Reżyseria: Pontu Klänge, Walter Söderlund  

 Rok produkcji: 2015 

 Kraj: Szwecja 

 Czas: 70 min 

 Premiera: 11 listopada 2016 

 Kategoria wiekowa: 7+ 
 

W małym cichym szwedzkim miasteczku Valleby trwają gorączkowe przygotowania do ślubu dwojga młodych 
właścicieli miejscowej kawiarni: Dina Paniniego i Sary Bernard. Kiedy jednak do Valleby przybywają krewni pary 
młodej, okazuje się, że należą do zwalczających się nawzajem sycylijskich rodzin mafijnych. Sytuacja robi się 
tym bardziej gorąca, że z sejfu ginie drogocenny klejnot jednej z rodzin – diament Stella Nostra. Lasse i Maja, 
najsłynniejsi detektywi w całym Valleby, nie zamierzają czekać, aż ktoś rozwiąże zagadkę. Ekranizacja 
bestsellerowej serii książek duetu Martina Widmarka i Heleny Willis, wielokrotnie nagradzanej i tłumaczonej na 
wiele języków. 
 
Warsztaty:  



Godzinne zajęcia nawiązujące do filmu: kryminał jako gatunek literacki i filmowy dla dorosłych i dzieci, znani 
detektywi, rozwiązywanie zagadek, gry i zabawy. 
 
Film wyświetlany w semestrze zimowym i letnim, jest inspiracją w konkursie pt.: OBLICZA PRZYJAŹNI lub w 
konkursie pt.: INNE ŚWIATY. 

 
 

Sekrety morza 
 

 Reżyseria: Tomm Moore 

 Rok produkcji: 2014 

 Kraj: Irlandia 

 Czas: 90 min. 

 Kategoria wiekowa: 6+  
 
Piękny film, nominowany do Oscara za najlepszą animację. Zabiera młodego widza w fantastyczną podróż pełną 
irlandzkich legend, niesamowitych obrazów i pięknej muzyki. Reżyser nie ucieka od trudnych tematów, nie 
proponuje natomiast łatwych rozwiązań i czarno-białych postaci. Kilkuletnie rodzeństwo wyrusza w podróż, by 
poznać prawdę o zniknięciu swojej mamy o odkryć wartość rodziny. 
 
Warsztaty: 
Godzinne zajęcia nawiązujące do tematyki filmu: morze - warsztaty plastyczne. 
 
Film wyświetlany w semestrze letnim,  jest inspiracją w konkursie pt.: INNE ŚWIATY. 
 
 

Robaczki z Zaginionej Doliny 
 

 Reżyseria: Thomas Szabo, Helene Giraud    

 Rok produkcji: 2014 

 Kraj: Belgia, Francja 

 Czas: 90 min. 

 Kategoria wiekowa: 5+  
 

Kontynuacja znanych i lubianych filmów odcinkowych, podobnie jak one łączy zabawną animację z 
realistycznymi obrazami przyrody. W humorystyczny sposób pokazuje życie owadów i innych małych 
zwierzątek. Między czarnymi a czerwonymi mrówkami wybucha wojna o pudełko z kostkami cukru. W ich 
rywalizację wplątuje się zagubiona biedronka. Film jest niemy, co jest jego niewątpliwą zaletą.  
 
Warsztaty: 
Godzinne zajęcia nawiązujące do tematyki filmu: zajęcia przyrodnicze. 
 
Film wyświetlany w semestrze letnim,  jest inspiracją w konkursie pt.: INNE ŚWIATY. 
 
 


