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Przedstawiam kilka propozycji ciekawych,
wartościowych filmów, które mogą po pierwsze

urozmaicić mijające dni, ale przede wszystkim
mogą być alternatywą dla masowych produkcji.

Pamiętaj jednak o kilku ważnych zasadach: 

2

Bądź krytyczny przy wyborze filmu 
 

Wybierając film dla dziecka, zastanów się, czy niesie on ze sobą
jakąś treść i przesłanie, cenne wartości? Czy jest może 
 efektowny, atrakcyjny wizualnie, ale bezwartościowy? Filmy
przeładowane efektami, nie są percepcyjnie do przyjęcia przez
małe dziecko. 

3

Oglądaj filmy razem z dzieckiem
 

Film bardzo silnie oddziałuje na emocje widza, czasem jego
mocny przekaz wzbudza bardzo silne emocje. Warto je z
dzieckiem "przegadać", nie zostawiać go samego z przeżyciami
i emocjami, jakie wywołał. Analizujcie wątki, oceniajcie postawy.
Rozmawiajcie także o tym, czy film Wam się po prostu podobał,
to wzmocni refleksyjność dziecka, która jest niezwykle
potrzebna na dalszych etapach rozwoju.

4

Dostosuj film do szczególnych potrzeb i
możliwości Twojego dziecka
 
Każde z dzieci posiada inne cechy osobowości i ma za sobą
inne doświadczenia, także związane ze sferą emocjonalną oraz
uwrażliwianiem na poszczególne kwestie moralne i etyczne.
Tym samym należy przemyśleć, czy dane treści, dany przekaz
będzie dla dziecka odpowiedni.

Ogranicz czas spędzany przed ekranem
 
Dziecko w wieku 3-4 lat powinno spędzać przed ekranem max 30
minut dziennie. W sytuacji nadmiernego stymulowania zwłaszcza
małego dziecka obrazem, mogą pojawić się opóźnienia rozwoju
mowy, przebodźcowanie, rozdrażnienie i agresja, trudności z
koncentracją, zaburzenia społeczno-emocjonalne. Jeśli film jest
długi, podziel oglądanie go na kilka dni.
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Ponadczasowa animowana opowieść, która zdobyła 2 Oscary.
Historia o przyjaźni, tęsknocie, szczerości i wielkiej mądrości
zarówno małego, jak i dorosłego Simby.

Król Lew
Reżyseria: Rob Minkoff / Roger Allers

2

Świetna opowieść o przyjaźni, o poznawaniu nowych kolegów i
koleżanek, o tym jak radzić sobie w nowych sytuacjach. A przy
tym pełna humoru opowieść pełna przygód. 

Kacper i Emma- najlepsi przyjaciele
Reżyseria: Arne Lindtner Næss

3

Adaś, miłośnik gier komputerowych i Aneta, która uwielbia
czytać i marzyć w obłokach, przenoszą się do średniowiecznej
krainy i toczą poważną walkę o lek, mający uleczyć ich mamę. 

Jak uratować mamę?
Reżyseria: Daniel Zduńczyk, Marcin Męczkowski

4

Państwo Potworowie wyruszają w podróż na odległą wyspę, by
przywitać na świecie nowego członka klanu potworów.
Ponieważ zapomnieli czapeczki dla synka, ich córka postanawia
im ją dowieźć, a przy okazji powitać nowego brata.

Wielka wyprawa Molly
Reżyseria: Matthias Bruhn / Michael Ekbladh

5

Opowieść, w której w rolę bohaterów wcielają się postaci dobrze
znane z bajek i książek dla dzieci. Nataniel walczy w niej o
uratowanie ulubionych postaci, znanych z ukochanych książek.

Sekret Eleonory
Reżyseria: Dominique Monfery

6

Junior przeprowadza się z rodzicami z miasta na wieś. Nie jest
łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości, znaleźć nowych
przyjaciół. Najbliższym kolegą Juniora, który pomaga poradzić
sobie w nowym świecie staje się Patyk :)

Pan Patyk
Reżyseria: Åsleik Engmark
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Opowieść o emocjach i ich wpływie na nasze życie. O tym, co dzieje
się w naszej głowie, gdy doświadczamy różnych emocji, przeżywamy
kolejne wydarzenia. Bardzo cenna pozycja :)

W głowie się nie mieści
Reżyseria: Peter Docter

2

“Bella i Sebastian” to piękna opowieść o przyjaźni chłopca z
psem, rozgrywająca się w 1943 roku w malowniczych Alpach.
Opowieść o odwadze, wierności, przyjaźni, miłości do życia.

Bella i Sebastian
Reżyseria: Nicolas Vanier

3

Cudowna opowieść o dziecięcych radościach i smutkach, o
przyjaźni ponad wszystko. Interesująca ze względu na zupełnie
inne warunki życia dzieci. Świetna propozycja dla całej rodziny.

Dzieci z Bullerbyn
Reżyseria: Lasse Hallström

4

Film o marzeniach, wytrwałości w ich realizacji, pasji i podążaniu
za głosem serca. Cenny dla dzieci, które są nieśmiałe i mają
trudności w uwierzeniu w siebie.

Balerina
Reżyseria: Eric Summer, Éric Warin

5

Opowieść o sile wyobraźni, o tym, jak wiele może ona zdziałać,
ale także o jej konfrontacji z rzeczywistością. Barwna i bardzo
żywa fabuła, pochwała optymizmu.

Kraina cudów
Reżyseria: Dylan Brown

6

Cudowna historia chłopca obarczonego zniekształceniem
twarzy. Opowieść o cierpieniu, akceptacji, tolerancji. A także o
szczęściu i o tym, jak je znaleźć :)

Cudowny chłopak
Reżyseria: Stephen Chbosky.

Tytułowe magiczne drzewo, które pewnego dnia zostaje ścięte, 
 staje się pretekstem do opowieści o przyjaźni, rodzinie,
dziecięcych problemach. 

Magiczne drzewo
Reżyseria: Andrzej Maleszka

7
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Nastoletnia Mika z powodu problemów w nauce, nie zdaje do
kolejnej klasy. Rodzice wysyłają ją na wakacje do surowej babci,
hodującej konie. Film świetnie obrazuje relacje między
pokoleniami.

Wicher
Reżyseria: Mimi Leder

3

Zabawny, ale bardzo pouczający obraz chłopca  jeżdżącego na
hulajnodze po parku i rozmawiający ze spotkanymi tam
osobami. Opowieść o spotkaniu pokoleń warta obejrzenia.

Wszystko może się przytrafić
Reżyseria: Marcel Łoziński

4

Opowieść o spełnianiu marzeń, wielkiej determinacji, ale i
ucieczce przed problemami dnia codziennego. Oryginalne trio
wyrusza w szaloną podróż przez Norwegię, napędzane
ekscytującą wizją wystąpienia na scenie.

Mamy talent
Reżyseria:

5

Historia o wielkiej sile przyjaźni, o dziewczynie mierzącej się z
ciężką chorobą, która jako członek drużyny piłkarskiej ma do
odegrania wielki mecz, mecz o życie.

Mecz życia
Reżyseria: Katarina Launing

6

Piękna animacja opowiadająca historię chłopca, który podejmuje
trudy dojrzewania w placówce opiekuńczej. Mierzy się z
dokuczaniem, samotnością, pierwszą przyjaźnią, śmiercią
mamy. Polecam!

Nazywam się cukinia
Reżyseria: Claude Barras

Cudowna historia chłopca obarczonego zniekształceniem
twarzy. Opowieść o cierpieniu, akceptacji, tolerancji. A także o
szczęściu i o tym, jak je znaleźć :)

Cudowny chłopak
Reżyseria: Stephen Chbosky.


