
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III 
Materiały edukacyjne: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 

 
WRZESIEŃ: Kacper i Emma na safari, 1 godzina 15 minut 
19-23.09 
 
 

 
 

 

 

 
 
PAŹDZIERNIK: Sonia śpi gdzie indziej, 1 godzina 19 minut 
 
17-21.10 

 
 

 

 

 

 
LISTOPAD: Jak ukraść psa, 1 godzina 49 minut 
14-18.11 

 
 

 

 

 

 

 

 

Najlepsi przyjaciele, Kacper i Emma, i ich pluszowi towarzysze – 

Leo i Pani Królik – spędzają wakacje w Afryce. Mama Emmy 

pomaga przyjaciółce w klinice dla zwierząt. Wiecie, ile tam można 

spotkać dzikich zwierząt? Może będą strusie, albo żyrafy, albo… 

kto tam jest? Czy to? Tak, to lwiątko! Gdy przyjaciele ruszają 

z nowopoznaną koleżanką, Tiri i jej pluszowym Żółwiem na safari, 

znajdują samotne lwiątko. Chcąc mu pomóc, przywożą je do 

kliniki. Tylko że zwierzątko czuje się coraz gorzej – smutnieje 

z każdą chwilą i nie chce jeść. Nic nie pomaga. Gdy Emma 

odkrywa, że młody lew tęskni za swoją mamą, całą drużyną 

ruszają na jej poszukiwania. Czy im się uda? 

Siedmioletnia Sonia po raz pierwszy nocuje poza domem. U 

Celestyny, jej nowej koleżanki, wszystko jest całkiem inne, a 

nawet odrobinę magiczne – jedzenie jest egzotyczne (i trochę 

śmieszne – np. kasza nazywa się kuskus), kolory dziwnie różowe, 

a korytarze ogromne. Drzwi jest mnóstwo, a zakażdymi czają się 

rzeczy osobliwe i trochę niepokojące. To będzie długa noc, a 

Sonia nieprędko zaśnie. Na szczęście dzięki parze wyjątkowo 

rozmownych borsuków ta noc będzie pełna niezapomnianych 

przygód. „Sonia” to adaptacja książki Piji Lindenbaum – tej 

samej, która opisała przygody Nusi i Zlatanki. 

Dom przepadł, rodzinna pizzeria upadła, a tata zniknął – 

życie 10-letniej Ji-so wcale nie jest usłane różami. Na dodatek 

musi mieszkać z mamą i młodszym bratem, Ji-sukiem, w 

niewielkiej furgonetce, ale sza! To tajemnica. Wie tylko Chae-

rang, przyjaciółka Ji-so ze szkoły. Urodziny Ji-so już za miesiąc – 

w planach jest huczna impreza dla całej klasy u niej w domu. Nie 

ma innego wyjścia – musi kupić dom i to jak najszybciej. 

Podobno wystarczy 500 dolarów. Tylko skąd je wziąć? 

Najprościej byłoby chyba oddać psa bogatemu właścicielowi i 

dostać za to nagrodę. Trzeba go najpierw uprowadzić, ale nie 

ma problemu – tak się składa, że dziewczyny mają już upatrzone 



 

GRUDZIEŃ/ STYCZEŃ: Święty Mikołaj dla wszystkich 1 godzina 5 minut 
12-16.12 

 
 

 

 

STYCZEŃ: Zarafa, 1 godzin. 18 min. 
16-20.01 
 

 
 
MARZEC: Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra, 1 godz. 20 minut 

 13-17.03 

 
 
 
 
 
 
 
KWIECIEŃ: Zestaw filmów krótkometrażowych 
03-06.04 
 

 
 
 
 

Już niedługo Gwiazdka – czas prezentów dla wszystkich dzieci. Ale 

co ze zwierzakami? Czy Mikołaj o nich zapomniał? A może po 

prostu o nich nie wie?  

 

Trzy młode zwierzaki postanawiają to zmienić i wyruszają na 

spotkanie z Mikołajem. Niosą ze sobą listę prezentów dla całej 

gromady swych przyjaciół. Jednak do Gwiazdki nie zostało już 
�wiele czasu , a droga jest długa i pełna niebezpieczeństw. Chyba 

będą z tego potrójne kłopoty.  

W Afryce zostaje złapany przez handlarzy niewolników 

10-letni Maki. Chłopiec  zbiega przestępcom i niedługo 

po tym wydarzeniu poznaje osieroconą żyrafę, z którą 

się zaprzyjaźnia. Dzięki niej przemierza pustynie, żegluje 

z piratami i lata balonem. Wkrótce dziesięciolatek wraz 

z nowo poznaną koleżanką trafia do stolicy Francji, 

Paryża. Tam, nie mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ źli 

ludzi chcą sprzedać żyrafę do zoo. Film inspirowany 

prawdziwą historią żyrafy.  

Kto nie kocha ślubów? Na pewno nie mieszkańcy Valleby 

– całe miasteczko żyje nadchodzącym wielkim dniem Sary 

i Dina. To taka romantyczna historia – wielka miłość i dwie 

od lat skłócone rodziny. I to mafijne. Ich członkowie 

właśnie zjeżdżają do Valleby, w końcu ślub Sary i Dina to 

wydarzenie roku. Tylko gdzie się podziała Stella Nostra – 

rodowy klejnot jednej z rodzin? Nowy konflikt wisi w 

powietrzu. Do akcji musi wkroczyć najlepsze biuro 

detektywistyczne w całym Valleby. Czy Lasse i Maja zdążą 

rozwiązać zagadkę, zanim kruchy pokój między dwoma 

sycylijskimi rodami legnie w gruzach, a wielkie wesele 

zostanie odwołane? Czy katastrofa jest nieunikniona? 

Zbiór sześciu filmów wartościowych pod względem 

wizualnym, muzycznym, a także przekazywanych treści. 

Każda z tych krótkich produkcji pokazuje moc przyjaźni, 

dobroci i rodziny. Dzięki temu zestawowi możemy 

przypomnieć sobie o bliskich i docenić ich obecność. 

Zestaw filmów krótkometrażowych został dobrany tak, aby 

zaprezentować dwie kwestie. Po pierwsze są to produkcje, 

w których rolę słów często przejmuje muzyka. Drugim 

ważnym aspektem cyklu jest pokazanie tych, którzy żyją 

obok nas, w trochę inny sposób. Bohaterowie dnia 

codziennego to ci, którzy są blisko. To mama, tata, babcia, 

sąsiad, bliski przyjaciel, a czasem nieznajomy zza morza. 

Codziennie robią wiele rzeczy, które są niezauważane, a 

jednocześnie niezwykle istotne. Pomagają nam, chronią, 

dbają o nas – nauczmy się to dostrzegać. 



 
MAJ: Najlepsza przyjaciółka. 1 godzina 10 minut 
15-19.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: patelka.agata@gmail.com, magdawoj124@wp.pl, kino@jarocin.pl, tel. 62-747-11-19 
 
 

                                                              
 

 

 

 

          

 

„Wielka wyprawa Molly” to pierwszy pełnometrażowy film o 

przygodach rodziny państwa Potworów – Mamy, Taty i małej 

Molly, i jej przyjaciela, Edisona – bohaterach animowanego 

serialu o tym samym tytule. Molly już wkrótce przestanie być 

jedynaczką. Nie będzie jakąś tam starszą siostrą – będzie 

najlepszą starszą siostrą na świecie. Zrobiła już nawet dla 

brata czapkę, żeby był mu ciepło, gdy już się wykluje. Rodzice 

Molly, państwo Potworowie, wyruszają w podróż na odległą 

wyspę, na której przychodzą na świat wszyscy członkowie 

klanu potworów. 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 wspaniałych przygód i 

ogromne wyzwania. 

 

Program dofinansowano ze 
środków  Gminy Jarocin i 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego  
 

Kino jest członkiem: 


