
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI 
autorka programu i materiałów edukacyjnych: JUSTYNA SZCZEPANIAK    

 
WRZESIEŃ: Alicja po drugiej stronie lustra. 1 godzina 48 min. 
 

 
26-30 września  

 

PAŹDZIERNIK: Sekrety wojny. 1 godzina 35 min. 

 
24-28 października  

 

LISTOPAD: BFG 1 godzina 55 min. 

 
21-25 listopada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja powraca do Krainy Czarów, by razem z przyjaciółmi 

powstrzymać złego Władcę Czasu i przywrócić porządek w 

magicznym świecie. Gwiazdorska obsada „Alicji w Krainie 

Czarów" z Johnnym Deppem, Anną Hathaway, Mią Wasikowską i 

Heleną Bonham Carter na czele powraca na ekrany kin w nowej 

adaptacji powieści Lewisa Carolla „Alicja po drugiej stronie 

lustra". 

W 1943 roku Holandia jest pod niemiecką okupacją, ale dla 

Tuura i Lamberta, najlepszych przyjaciół, wojna jest ekscytującą 

inspiracją do zabawy w lasach i jaskiniach. Kiedy w okolicy 

pojawia się rezolutna Maartje i zaprzyjaźnia się z Tuurem, 

Lambert czuje się odrzucony. W wyniku tego chłopiec zdradza 

swojemu ojcu kolaborującemu z nazistami sekret dotyczący 

dziewczynki, który może mieć dla niej tragiczne konsekwencje.  

 

Porywająca opowieść o małej dziewczynce i tajemniczym 

Olbrzymie, który odkrywa przed nią cuda i sekrety magicznej 

krainy. Ekranizacja uwielbianej powieści Roalda Dahla, która od 

dnia swej premiery w 1982 roku wciąż zachwyca czytelników w 

każdym wieku. Książki Dahla, do których zaliczają się takie tytuły 

jak „Charlie i fabryka czekolady”, „Kuba i ogromna brzoskwinia”, 

„Matylda” oraz „Fantastyczny pan lis”, są obecnie dostępne w 

58 językach, a ich łączny nakład przekroczył 200 milionów 
egzemplarzy. 
 



 

GRUDZIEŃ/ STYCZEŃ: Syn Winetou. 1 godz. 30 min. 

 
 

 

 

19-23 grudnia +dodatkowo pierwszy tydzień stycznia  

 

STYCZEŃ: Wojna na deski. 1 godz. 27 min. 

 
23-27 stycznia  

 

MARZEC: Rabarbar. 1 godz. 10 min. 
 

 
20-24 marca 

 
 
 
 
KWIECIEŃ: Królestwo. Tajemnice puszczy lub Księga dżungli, 1 godz. 45 min. 

 

Max może nie wygląda – jest dość niski, pulchny, ma blond włosy i 

bardzo bladą cerę – ale duchowo od najmłodszych lat jest 

stuprocentowym Indianinem. W końcu w dniu jego narodzin ojciec 

zawiesił mu na szyi pióro orła. Przed nim niesamowita okazja, żeby 

pokazać światu swoją indiańską stronę – rozpoczął się casting do roli 

syna Winnetou. Trening będzie prawdziwym wyzwaniem – pod okiem 

przyjaciela z obozu dla młodych Indian, Mortena, Max będzie szkolił 

się w jeździe konnej, łapaniu na lasso i chodzeniu po rozgrzanych 

węglach. A jeszcze trzeba zapamiętać rolę. I jeszcze przypomnieć tacie, 

co to znaczy być prawdziwym Indianinem i sprawić, że rodzice znowu 

będą razem, tym razem na zawsze. Nie będzie łatwo, ale dumni 

Indianie nigdy się nie poddają. Howgh! 

 

Ziggy i Bas czekają na wakacyjny 

konkurs budowania wież. Tym razem 

zamierzają wygrać i skonstruować 

najwyższą budowlę. Jednak seria 

nieporozumień sprawia, że najlepsi 

przyjaciele stają się przeciwnikami w 

„drewnianej” wojnie, a walka toczy 

się o coś dużo bardziej cennego. 

 

Fabuła filmu tylko częściowo skupia się na 

perypetiach chłopca i dziewczynki tęskniących 

za stabilizacją w życiu rodzinnym. Mama 

Winnie oraz ojciec Siema bezskutecznie 

poszukują swych życiowych partnerów. Jest to 

trudne, gdyż nie zawsze udaje im się pogodzić 

swe pasje z potrzebami drugiej osoby. Ich 

dzieci starają się pomóc rodzicom. Decydują 

się na kręcenie instruktażowego filmu 

ukazującego, jak ważne jest rozwiązywanie 

konfliktów. Dzięki temu dojrzewają – zarówno 

dzieci, jak i rodzice. 

 

Wilcza rodzina przygarnia chłopca, któremu nadają imię 

Mowgli. Gdy ten podrasta, zaprzyjaźnia się z czarną panterą 

Bagheerą i niedźwiedziem Baloo. 

 



 
 
Królestwo. Tajemnice puszczy 
 

 
10-21 kwietnia  

 

 

 

 

 

 

 
MAJ: Najlepsza przyjaciółka. 1 godz. 24 min. 

 
22-26 maja  

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

                                                              
 

 

 

 

          

 

Odkryjcie tajemnice puszczy! Twórcy "Mikrokosmosu", "Makrokosmosu" 

film "Królestwo" kręcili w dużej mierze w Puszczy Białowieskiej. Głosem 

filmu została Krystyna Czubówna 

Tysiące lat temu Europa pokryta był niekończącym się lasem, którym 

niepodzielnie rządziły żubry, lisy, wilki, łosie i jelenie. Ich królestwem była 

rozciągająca się przez cały kontynent prapuszcza, której serce tętniło w 

Puszczy Białowieskiej, dziś jedynym jej zachowanym fragmencie. W sercu 

pełnego tajemnic lasu rozgrywa się niesamowita opowieść o przyrodzie, tej 

najdzikszej i nietkniętej jeszcze ludzką ręką. 

Królestwo zamyka słynny dokumentalno-przyrodniczy cykl Mikrokosmos i 

Makrokosmos. Tym razem twórcy zapraszają nas do niezwykłego świata 

prapuszczy, aby oczami jej mieszkańców odkryć przed nami historię natury, 

naszego kontynentu i człowieka od epoki lodowcowej do czasów 

współczesnych. 

 

Nie jest łatwo być urodzoną 29 lutego. Wie coś o tym Cathy, 

która na 10. urodziny otrzymuje od swojego ojca kacze jajo. 

Wraz ze swoją przyjaciółką, niepełnosprawną Margaux, opiekuje 

się tym nieoczekiwanym prezentem. Kaczątko po wykluciu nie 

potrafi rozstać się z Margaux, ale jej rodzice nie chcą trzymać go 

w domu i oddają je na kaczą fermę. Dziewczynki nie mogą się z 

tym pogodzić i próbują je uratować. 

 

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

Kino jest członkiem: 


