
Ogliki
Gatunek: Animacja/Przygodowy/Familijny, Reżyseria: Toby Genkel, Jens Møller, Czas: 85
minut, od lat 5 
Premiera: 01.07.2022 (Niemcy/Belgia)

Rodzina Oglików szuka nowego domu. Trafia do przepięknej, spokojnej wioski Cuchniewo, która ma problem
z lokalnym wysypiskiem śmieci. Wszystko składa się znakomicie, bo Ogliki żywią się śmieciami i mieszkają na
śmietniskach. Wspaniała animacja o empatii, rodzinie i miłości oraz o tym, że dla każdego na tym świecie
znajdzie się misja do spełnienia.

Temat: Trudne słowo AKCEPTACJA. Inteligencja emocjonalna dziecka.

Zagadnienia:

-Jak się czuję i dlaczego?
-Kształtowanie świata wartości dzieci – odpowiedzialność.
-Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć swoich i innych ludzi.
-Jak myślisz, dlaczego on tak się zachowuje? Co on aktualnie czuje?

Pamiętniki Tatusia Muminka
Gatunek: Animacja / Przygodowy, Reżyseria: Ira Carpelan, Czas: 74 minut, od lat 5 
Premiera: 22.07.2022 (Finlandia / Polska)

W odległej krainie leży Dolina Muminków, urzekające, przyprawiające o zdumienie miejsce pełne tajemnic.
Spokojne wieczory sprzyjają snuciu niebywałych opowieści z przeszłości, a Tatuś Muminka ma ich całkiem
sporo. On też był kiedyś małym Muminkiem i nie uwierzycie, co wtedy robił!

Latający statek, bal u króla, morskie przeprawy… Czy Tatuś Muminka spełnił marzenia i został w młodości
prawdziwym łowcą przygód? Samotne wędrówki, tajemnicza Buka i podwodny świat to dopiero początek
historii! Młody Tatuś Muminka zabiera nas w swoje pełne przygód dzieciństwo, odkrywa nowe, niezwykłe
krainy, a po drodze spotyka wspaniałych, dobrze nam znanych przyjaciół. Czy to na pewno ten sam spokojny i
poważny Tatuś Muminka?

„Pamiętniki Tatusia Muminka” to polska koprodukcja na podstawie ukochanych książek Tove Jansson.
Sentymentalna gratka dla nieco starszych i coś całkowicie odmiennego dla młodych widzów, którzy mogą
poznać Muminki na nowo.

Temat: Oswajam nowe sytuacje.O lęku separacyjnym.

Zagadnienia:

-Adaptacja do nowego miejsca, nowej sytuacji.
-Rozwijanie więzi emocjonalnych z rodziną.
-Jak obniżyć lęk przed pozostaniem samemu?
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Przedszkolaki
Gatunek: Animacja, Reżyseria: Piotr Furmankiewicz, Magdalena Gałysz, Jarosław Szyszko,
Czas: 69 minut, b.o. 
Premiera: 01.05.2021 (Polska)

Krótkie opowieści o przedszkolnym życiu, otaczającej przyrodzie, ciekawych zjawiskach i ekologii. W każdym
odcinku opowiadamy jedno wydarzenie z życia przedszkolaków. Nie ma tu księżniczek, elfów, rycerzy i innych
bajkowych postaci. Bohaterami są przedszkolaki i ich fascynujący świat, który nam dorosłym często wydaje
się szarą codziennością, natomiast dla dzieci jest kolejnym, nowym i wartym zapamiętania odkryciem.

Temat: Strach ma wielkie oczy. Oswajanie dziecięcego lęku i strachu.

Zagadnienia:

-Wdrażanie do rozumienia uczucia smutku oraz radzenia sobie z nim.
-Czy lęk jest potrzebny?
-Co zrobić, abym się przestał bać?

Przytul mnie. Poszukiwacze miodu
Gatunek: Animacja, Reżyseria: Anna Błaszczyk, Czas: 70 minut, od lat 4 
Premiera: 18.11.2022 (Polska)

od dnia premiery

Dorastaja ̨cy Miś w dniu swoich urodzin chce przez ̇yć pierwsza ̨ w z ̇yciu przygode ̨ i wyruszyć do legendarnej
Złotej Krainy, co nie spotyka sie ̨ z aprobata ̨ lubia ̨cego jaskiniane pielesze i długie, spokojne drzemki Tatusia.
Aby spełnić swoje marzenie Miś be ̨dzie musiał nie tylko przekonać Tatusia, z ̇e we ̨drówka przez las ku Złotej
Krainie moz ̇e być przyjemna, ale takz ̇e udowodnić, z ̇e jest wystarczaja ̨co dorosły by ruszyć ku nieznanej
przygodzie. Zagadkowe wskazówki przekazane bohaterom przez pszczoły wioda ̨ Misie na skraj lasu, gdzie po
raz pierwszy skonfrontuja ̨ sie ̨ z najwie ̨ksza ̨ zagadka ̨ – tajemniczym i nieodgadnionym światem ludzi.

Temat:  Czuję, więc jestem. Uczucia, emocje i sposoby ich okazywania.

Zagadnienia:

-Co to są uczucia?
-Czym różnią się uczucia od emocji? Czy wszystkie uczucia i emocje są nam potrzebne?
-Co to są relacje i jak można je budować?
-Pomaganie dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości.
-Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości.

Mama Mu wraca do domu
Gatunek: Animacja, Reżyseria: Christian Ryltenius, Czas: 63 minut, od lat 4 
Premiera: 07.10.2022 (Szwecja)

Kochana przez pokolenia krowa na wielkim ekranie! „Mama Mu wraca do domu” to ekranizacja niezwykle
popularnej, szwedzkiej serii książek dla dzieci. Pełna optymizmu i uroku historia o przyjaźni i wielkiej
wędrówce dla całej rodziny.

Mama Mu to krowa nietypowa! Ciekawska, zabawna i zawsze wyluzowana. Jednak wizyta światowego
bociana zmusi ją do odpowiedzi na ważne pytanie: Czy mała farma jest w stanie pomieścić wszystkie jej
przygody?

Temat: Poznaję Internet. Fonoholizm wśród najmłodszych, cyberuzależnienie.

Zagadnienia:

-Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych.
-Jakie są korzyści związane z używaniem nowych mediów?
-Jak mogę spędzać wolny czas bez mediów?
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Szkoła magicznych zwierząt
Gatunek: Fantasy / Familijny, Reżyseria: Gregor Schnitzler, Czas: 89 minut, od lat 6 
Premiera: 06.01.2023 (Niemcy)

Ida musiała przeprowadzić się do innego miasta i jest teraz „nową dziewczyną” w szkole Winterstein. W nowej
klasie jest jej ciężko: Helene pilnuje, by Ida miała niewielkie szanse na nawiązanie znajomości, a pierwszego
dnia szkoły zostało jej tylko jedno miejsce - obok outsidera Benniego. Pewnego dnia nauczycielka
przedstawia dzieciom Mortimera Morrisona, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu „magicznych
zwierząt”. Każde z tych zwierząt ma stać się bratnią duszą dziecka. I właśnie Ida i Benni jako pierwsi w klasie
mają magicznych towarzyszy! Kiedy w szkole zaczynają znikać przedmioty, dzieci i magiczne zwierzęta
muszą trzymać się razem, aby rozwiązać zagadkę szkolnego złodzieja.

Temat: Mówię głosem i ciałem. O komunikacji niewerbalnej.

Zagadnienia:

-Co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna – czy muszę Cię przytulić, aby pokazać, że Cię lubię?
-Jakie są sposoby komunikowania się?
-Bariery komunikacji - jak mogę ich unikać?

Helios dla Szkoły, 
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
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