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CENTRUM MŁODZIEŻY 
IM. DR. H. JORDANA
ul.  Krupnicza 38 

DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
FILMOWO-PLASTYCZNYM

„NASI ULUBIENI 
BOHATEROWIE”

•  wzięcie udziału w okresie od lutego do czerwca 2018 w co najmniej jednym 
     ze spotkań edukacyjnych z filmem w kinie Paradox (ul. Krupnicza 38), na których 
     wspólnie odkrywamy rozmaite tajemnice obrazu filmowego oraz technik animacji; 
     (program filmowy  konkursu znajduje się poniżej; po filmie proponujemy warsztaty 
     aktywizujące wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci)
•  wykonanie dowolną techniką plastyczną ilustracji do obejrzanego filmu
•  przesłanie do 8 czerwca 2018 r. wybranych prac na adres: 
     Centrum Młodzieży, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 38, Konkurs „Nasi ulubieni 
     bohaterowie” (z podaniem na odwrocie następujących danych: imię i nazwisko 
     ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela oraz tytuł filmu)                 
•  bilety w cenie 5-10 zł 

Uroczyste zakończenie konkursu, rozdanie nagród 
i otwarcie wystawy najlepszych prac 

odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Godziny i daty spotkań do uzgodnienia
Rezerwacja: tel. 12 430 00 15 w. 214 lub 602 72 32 82 

e-mail: iostaszewska@cmjordan.krakow.pl         

ZAPRASZA
KLASY  0 – IV  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
i  GRUPY PRZEDSZKOLNE  



PROGRAM  FILMOWY KONKURSU

PODĄŻAJ  ZA  MARZENIAMI 
BALERINA                                                                                                                                                          Francja, Kanada,  2016,  90'
Twórcy przygotowali dla widzów masę atrakcji: piękną choreografię, wpadającą w ucho muzykę, angażujące 
zwroty akcji i wspaniałą XIX-wieczną scenografię Paryża. W filmie są też uroczy i zabawni bohaterowie, którzy 
skutecznie zarażają swoimi pasjami i uczą, że talent wymaga pracy i odwagi, jeśli chce się sięgnąć po marzenia.

COCO                                                                                                                                                                                           USA,  2017,  105'  
Murowany kandydat do tegorocznego Oskara. Bohaterem filmu jest Miguel, który pragnie pójść w ślady 
swojego muzycznego idola. Niestety jego planów nie pochwalają najbliżsi. Chłopiec w pogoni za swoją pasją 
trafia do niezwykłej krainy, gdzie odkrywa historię rodziny... To wspaniała opowieść o tym, że nawet w drodze 
na szczyt warto czasem spojrzeć za siebie. Może się okazać, że pamięć o minionych pokoleniach wcale nie jest 
balastem. Zaś ambicja - źródłem siły.

SUPERBOHATEROWIE  W  AKCJI
DOM                                                                                                                                                                                                 USA,  2015,  94'     
Znakomita komedia dla najmłodszych widzów. Ekscentryczny przybysz z kosmosu musi uciekać przed 
ścigającymi go przedstawicielami własnej rasy i ukrywa się na Ziemi. Tu zaprzyjaźnia się z wyjątkowo upartą 
kilkunastoletnią dziewczyną i wspólnie z nią spróbuje ocalić naszą planetę przed kosmiczną inwazją.

WIELKA SZÓSTKA                                                                                                                                                              USA,  2014,  102'      
Pełna akcji i humoru komedia inspirowana serią komiksów. Młody geniusz robotyki Hiro Hamada wraz ze 
swoim robotem Baymaxem zostaje uwikłany w plan zniszczenia miasta San Fransokyo. Bohaterowie dołączają 
do grupy niedoświadczonych śmiałków walczących z przestępczością i wspólnie podejmują się misji ratowania 
miasta.

JASKINIOWIEC                                                                                                                                 Francja, Wlk. Brytania,  2018,  90'   
Animowana  komedia  zdobywcy  4  Oscarów  Nicka  Parka  o  pewnym  jaskiniowcu,  który  pragnie  od  życia 
czegoś  więcej  niż  łupanie kamienia. Film opowiada pełną szalonych przygód historię dzielnego Duga, który 
musi   zjednoczyć   swą   jaskiniową    ferajnę   przeciw   nadchodzącemu   zagrożeniu,   czyli   hałaśliwej 
nowoczesności Epoki Brązu. 

W  ZGODZIE  Z  NATURĄ
MIA I MIGUSIE                                                                                                                                                Francja, Włochy,  2008,  90'  
Najlepsza animacja 2008 r. W środku pięknego lasu trwa budowa luksusowego kompleksu hotelowego. Gdy 
jeden  z  robotników  zostaje  uwięziony   w   podziemnym   tunelu,   jego  córeczka   postanawia  go  odnaleźć. 
Wędrując przez tajemniczy las, spotyka niezwykłe, leśne stworzenia,  wraz z  którymi  postanawia  uratować 
las i jego mieszkańców przed ekologiczną katastrofą.

MÓJ PRZYJACIEL SMOK                                                                                                                                                 USA,  2016,  103'                  
Pan Meacham od lat bawi dzieciarnię opowieściami o złowrogim smoku zamieszkującym pobliskie lasy. Jego 
córka, która jest leśnikiem, uważa je za bajki… dopóki nie poznaje małego Pete'a. Ten tajemniczy 
dziesięciolatek twierdzi, że mieszka w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym smokiem o imieniu 
Elliott… Wzruszająca opowieść, będąca połączeniem filmu aktorskiego z elementami animacji.

PSZCZÓŁKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA                                                                           Australia, Niemcy,  2018,  83'
Druga część szalonych i zabawnych perypetii najsłynniejszej pszczółki świata, która żadnej przygody się nie 
boi! Tym razem Maja i Gucio wezmą udział w międzyłąkowych igrzyskach sportowych, których stawka okaże 
się wyjątkowo wysoka. 

WARTOSCIOWE  FILMY BUDUJA  SWIAT  WARTOSCI  NASZYCH  DZIECI !
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