GDZIE JEST MIKOŁAJ
Wyobraźcie to sobie: gigantyczny łoś spada z nieba i zostawiając potężną dziurę w dachu, ląduje prosto w Waszym
garażu! Zwierzak nie tylko doskonale opanował umiejętność latania, ale też… mówienia! Cóż, wygląda na to, że Pan
Łoś odbywał właśnie kurs podniebnego prawa jazdy ze Świętym Mikołajem. Niestety, sanie, do których był zaprzęgnięty,
wymknęły im się spod kontroli…
Max (Dennis Reinsma) cieszy się z wizyty niezapowiedzianego gościa, mimo że przestał wierzyć w istnienie Mikołaja już
dobrych parę lat temu. Ale kiedy rodzice się rozwodzą, nowy przyjaciel jest zawsze mile widziany. W Panu Łosiu bohater
znajduje powiernika tajemnic, kumpla, z którym może oglądać filmy, kompana w starciu z rozbójnikami z sąsiedztwa, a
także – co najważniejsze – kogoś, kto rozumie, co znaczy tęsknić za ojcem.
Ale przyjaźń z łosiem wcale nie należy do najłatwiejszych. Zwłaszcza jeśli gburowaty sąsiad Panneman (Arjan
Ederveen) ma chrapkę na jego poroże, które chciałby dołączyć do swojej kolekcji trofeów. Do tego dochodzi sam
Mikołaj, któremu wyjątkowo mocno zależy na tym, żeby odzyskać asystenta. Wygląda na to, że Max jest w patowej
sytuacji. Ale czy w czasie świąt ktoś mógłby okazać się nieszczęśliwy? Na pewno nie widz tego filmu!

Tematy do rozmowy:
Tematy do rozmowy z dziećmi po projekcji filmu:

Boże Narodzenie
a) Jakie znacie Bożonarodzeniowe tradycje? Jak w Waszym domu świętuje się Wigilię i Święta.
2) Łoś APOLLO
Zastanów się czy Apollo jest typowym zwierzęciem leśnym? Co robi „nie tak”? Czy zachowuje
się jak prawdziwy łoś? Co powinien jeść? Co powinien robić? Czy łosie lubią ludzi?
3) Rozwód
Z filmu dowiadujemy się, że tata Maxa rozwiódł się z jego mamą. Porozmawiajcie o uczuciach
Maxa. Zastanówcie się jak czuje się tata. Czy nadal kocha on swojego syna? Jak czuje się
mama.
1)

Zadanie:
1. MAX bohater filmu tęskni za tatą, który nie mieszka już z nim. Boże Narodzenie to czas
pojednania. Napisz list Bożonarodzeniowy list od Maxa to Taty, lub od Taty do Maxa.
2. Przygotujcie wspólnie klasowy kalendarz adwentowy. Zastanówcie się co w nim ukryć
zamiast słodyczy: dowcipy, a może dobre słowo, a może ciekawe zadanie matematyczne.
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