
 

 

Kino Na Temat dla PRZEDSZKOLI 

Dla dziecka w wieku przedszkolnym seans w kinie to podróż do świata magii. Duży 

ekran, niezwykła atmosfera, specyficzny klimat sprawiają, że dziecięca wyobraźnia bardzo 

intensywnie pracuje. Warto ten potencjał wykorzystać i połączyć przygodę i zabawę z 

realizacją założonych celów wychowawczo-dydaktycznych. Kinowe warsztaty przed 

seansem pomogą dziecku w pełni świadomie obejrzeć film, zwrócą uwagę na najważniejsze 

wątki, wyjaśnią trudniejsze kwestie. Animator poprzez zabawę wprowadzi dzieci w 

tematykę filmu, uwypukli wybrane zagadnienia w sposób absorbujący i rozwijający małego 

widza. 

Od września zapraszamy na nowy cykl sześciu projekcji filmowych połączonych z 

warsztatami przed seansem:  

 Każdy przedszkolak wie, co to znaczy przyjaźnić się – „Kacper i Emma – zimowe 
wakacje” 

 Poznajemy afrykańskie zwierzęta – „Kacper i Emma na Safari” 

 Każdy przedszkolak wie, że bać nie należy się – „Kacper i Emma – najlepsi 

przyjaciele” 

 Magia świątecznych chwil - „Magiczne Święta Kacpra i Emmy” 

 Każdy przedszkolak dobrze wie, kiedy pomagać a kiedy nie – „Przygody słoniczki Elli” 

 Podróże – te prawdziwe i te w świat wyobraźni - Animacje ze Studia Filmów 

Rysunkowych Bielsko-Biała 

Czy przyjaźń to zawsze tylko radość, czy towarzyszą jej również trudne chwile? Do 

refleksji nad rolą przyjaźni zachęci je wspólna zabawa i filmowe przygody dwójki małych 

bohaterów Kacpra i Emmy. Przygody słoniczki Elli będą pretekstem do rozmowy o pomocy, 

jak jej udzielać skutecznie, efektywnie, bez szkodzenia sobie i innym osobom. Małym 

dzieciom często towarzyszą duże lęki i obawy. Łatwiej będzie poruszyć te kwestie z dziećmi, 

jeśli w rozmowie odniesiemy się do sytuacji, która nie jest dla nich obca. 

Seans w kinie, poprzedzony tematycznymi warsztatami, to nie tylko pomoc w 

realizacji celów wychowawczych, to również poszerzanie wiadomości z zakresu edukacji 

przyrodniczej. Jaka jest Afryka, czy to kontynent duży, czy mały, które zwierzęta go 



 

 

zamieszkują, jaki panuje tam klimat i co to takiego jest safari, te tajemnice pomoże dzieciom 

zgłębić animator, następnie utrwalone zostaną podczas projekcji filmu. Co zabrać w podróż, 

jak się do niej przygotować, co może spotkać nas na wojażach, dzieci przekonają się jadąc, 

lecąc i płynąc w odległe zakątki świata, nie wstając z kinowych foteli.  

Starannie wyselekcjonowany repertuar wpisujący się w treści realizowane w 

przedszkolu, warsztaty z animatorem, zadania do wykonania dla dzieci, sprawiają, że 

filmowy seans będzie czasem spędzonym w wartościowy sposób, przygodą, zabawą i nauką 

w jednym. 
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metodyczny projektu Kino Na Temat Junior 

 


