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Szanowni Państwo,

gdy wiosna znów zawita wokół nas, świat stanie się od razu piękniejszy. Leniwy kot zacznie pomrukiwać na 
parapecie i z lubością prężyć się do słońca (Pim i Pom, Przygody kota Filemona). Mały Pinio i jego wielki 
przyjaciel słoń Dominik (Proszę słonia) dzięki sporej dawce witamin rzucą się w wir zwariowanych przygód. 
Nieobca będzie im wyprawa do cyrku czy wycieczka za miasto. Na kolorowej łące Maja z Guciem (Pszczółka 
Maja) walczyć będą o zgodę w świecie owadów, bo nie ma nic przyjemniejszego niż spora dawka znakomitej 
zabawy i pozytywnych emocji. 

Na każdym spotkaniu przewodnikiem po krainie bajkowych historii będzie animator kultury. Aby ułatwić 
Państwu wybór, przygotowaliśmy filmy z umownym podziałem na dwie kategorie wiekowe oraz ze względu 
na czas trwania seansów: „Starszaki” (pełnometrażowe, dłuższe) oraz „Młodszaki” (zestawy animacji, 
krótsze).

Filminek zaprasza wszystkie dzieci do Kina SOKÓŁ na atrakcji moc!

Antoni Malczak

Dyrektor 
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

w Nowym Sączu

Marta Dusza

Koordynator projektu

marzec-maj 2017

organizator

wsparcie finansowe:

KARNETY I BILETY
Małe grupki uczestników projektu będą łączone z innymi. 
Koszt uczestnictwa w FILMINKU to 18 zł za karnet dla jednego 
dziecka, obejmujący trzy spotkania dla młodszaków lub 
starszaków. Konkretny zestaw lub tytuł filmowy dostępny 
będzie jedynie w zaproponowanym miesiącu.

Cena udziału w jednym spotkaniu:
- 9 zł dla grupy poniżej 40 osób
- 8 zł dla grupy powyżej 40 osób 

Udział grup w Akademii Przedszkolaka FILMINEK prosimy 
zgłosić (i wykupić karnet) do 3 marca 2017 roku. Obowiązuje 
wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.  
Ilość miejsc ograniczona.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Marta Dusza
Koordynator projektu

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, Nowy Sącz
tel. 18 448 26 50 
m.dusza@mcksokol.pl

INFORMACJA DLA KARNETOWYCH UCZESTNIKÓW
Serdecznie zapraszamy wychowawców do przygotowania wraz 
z przedszkolakami przestrzennych prac plastycznych pt. NASZ 
WITAMINKOWY PRZYJACIEL. Możliwość wykonania dowolną 
techniką plastyczną, z dowolnych materiałów realizacyjnych 
(kartony, styropian, plastelina, trwałe owoce, warzywa – 
ananas, ziemniak itp). Prace grupowe. Kładziemy szczególny 
nacisk na twórczy wkład dzieci. Termin złożenia prac: 
24 kwietnia 2017. Do pracy prosimy o dołączenie informacji: 
nazwa przedszkola, grupy, nazwisko opiekuna lub opiekunów. 
Tradycyjnie po seansach w maju odbędą się uroczyste 
wernisaże prac połączone z poczęstunkiem. 

UWAGA!
Do seansów w marcu i kwietniu należy doliczyć dodatkowe 
15-20 minut, które przeznaczone jest na wprowadzenie 
najmłodszych widzów w tematykę prezentowanych tytułów. 
Majowe spotkanie jest dłuższe o około 40 minut ze względu na 
wernisaż wystawy pt. NASZ WITAMINKOWY PRZYJACIEL. 
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Z uwagi na fakt, że zaistnienie takiego przedsięwzięcia jak 
Akademia Przedszkolaka FILMINEK wymaga współpracy 
trzech grup: organizatorów, dystrybutorów, uczestników. 
Dokładamy wszelkich starań, aby organizacja naszych spotkań 
przebiegała bez niespodzianek. Zastrzegamy sobie jednak 
prawo do zmian, jeśli chodzi o terminy spotkań i tytuły filmów 
w tych wypadkach, kiedy wynikają one z przyczyn od nas 
niezależnych.

Zapraszamy!

Akademia Przedszkolaka 

FILMINEK



MŁODSZAKIMŁODSZAKIMŁODSZAKI
8 marca g. 10:15 Zestaw bajek z serii PRZYGODY KOTA FILEMONA (45')
19 kwietnia g. 10:15 Zestaw bajek z serii PROSZĘ SŁONIA (40')
9 maja g. 10:15 Zestaw bajek z serii PSZCZÓŁKA MAJA (50')

STARSZAKISTARSZAKISTARSZAKI
9 marca g. 10:15 PIM I POM (70')
20 kwietnia g. 10:15 PROSZĘ SŁONIA (63')
10 maja g. 10:15 PSZCZÓŁKA MAJA. FILM (88')
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STARSZAKISTARSZAKI

MŁODSZAKIMŁODSZAKI

STARSZAKISTARSZAKI

MŁODSZAKIMŁODSZAKI
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MARZEC
Temat: Aaa kotki dwa

MŁODSZAKI
Zestaw bajek z serii PRZYGODY KOTA FILEMONA (45')
Mały, biały kot Filemon pewnego dnia zostaje przyniesiony przez Babcię do domu. To wydarzenie szczególnie wpływa 
na życie Bonifacego, który był dotąd jedynym i najważniejszym kotem w domu Babci i Dziadka. Bonifacy jest dorosły 
i wszystko wie. Filemon bardzo go podziwia, bo on sam musi się jeszcze wszystkiego nauczyć. Powoli odkrywa świat 
i jego tajemnice�
NIESPODZIANKA 
Polska 1977, animacja, 9' 

CO W SZAFIE PISZCZY
Polska 1978, animacja, 9'

KTO NIE PRACUJE
Polska 1978, animacja, 9'

JAK PIES Z KOTEM 
Polska 1978, animacja, 9'

NAJWIERNIEJSZY TOWARZYSZ
Polska 1980, animacja, 9'

STARSZAKI
PIM I POM
Holandia 2014, animacja, przygodowy, 70'

Dwa przeurocze kociaki mieszkają ze swoją panią w niewielkim domu. Przyjaźń między impulsywnym, żądnym 
przygód Pimem i ostrożnym Pomem zostaje wystawiona na próbę, gdy po pikniku w parku muszą znaleźć drogę do 
domu.

KWIECIEŃ 
Temat: Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

MŁODSZAKI
Zestaw bajek z serii PROSZĘ SŁONIA (40')
Zabawne perypetie chłopca o imieniu Pinio i jego przyjaciela, porcelanowego słonia Dominika. Ponieważ Pinio był 
nieduży, mama dawała mu witaminy. Chłopczyk nie lubił ich zażywać i chował je w trąbie malutkiego słonika. Wkrótce 
maskotka ożyła i zaczęła szybko rosnąć. Choć mały przyjaciel jest wygodniejszy, z dużym można przeżyć wiele 
fascynujących przygód.

WITAMINKI
Polska 1968, animacja, 10'

PIERWSZE KROKI
Polska 1968, animacja, 10'

WYCIECZKA ZA MIASTO
Polska 1968, animacja, 10'

PRZEPROWADZKA DOMINIKA
Polska 1968, animacja, 10'

STARSZAKI
PROSZĘ SŁONIA
Polska 1979, animacja, 63'

Chłopiec o imieniu Pinio zaprzyjaźnia się ze znalezionym na strychu słoniem i karmi go sporą dawką witamin, których 
sam nie chce łykać. Skutek jest taki, że figurka przybiera rozmiary prawdziwego słonia, który otrzymuje imię Dominik
i budzi powszechną sensację w mieście. Słoń ten jest niezwykle sympatyczny: prowadzi rozmowy z mrówką, rozprawia 
się z narzekającymi urzędnikami, czy też zabiera całą rodzinę Pinia na wycieczkę za miasto na swoim grzbiecie. 

MAJ
Temat: Maju, maju!

MŁODSZAKI
Zestaw bajek z serii PSZCZÓŁKA MAJA
Japonia, Austria, Kanada 1975 – 1983, animacja, 50'

MAJA U ROBAKÓW ŚWIĘTOJAŃSKICH
Maja i jej przyjaciel Gucio przestraszeni budzą Filipa, twierdząc, że widzieli ducha. Zjawą okazuje się jednak mały 
świetlik, przyjaciel konika polnego. Maja i Gucio spędzają noc na polanie przyglądając się pięknym robaczkom 
świętojańskim. Rano wybierają się do odkrytego niedaleko tunelu, gdzie jest bardzo ciemno. O pomoc proszą 
poznanego ostatniej nocy świetlika. Pomimo oświetlonej drogi gubią się w labiryncie tuneli. Kogo spotkają w tunelu
i c zy znajdą wyjście z korytarzy?

MAJA I DŻDŻOWNICA MAGDA
Pewnego wspaniałego dnia Maja bawiła się spadającymi liśćmi. Podczas zabawy poznała dżdżownicę Magdę, która 
nigdy nie miała żadnego przyjaciela. Maja postanowiła jej pomóc i cały dzień spędziły na poszukiwaniu przyjaciół. 
Zadanie okazało się jednak niebywale trudne. 

STARSZAKI
PSZCZÓŁKA MAJA. FILM
Australia, Niemcy 2014, animacja, 88'

Maja to mała pszczółka o wielkim sercu i urzekającej osobowości! Urodzona w perfekcyjnie zorganizowanym 
społeczeństwie pszczół robotnic marzy o prawdziwej wolności oraz ekscytującym życiu pełnym zabawy i wielkich 
przygód. Nie ma drugiej takiej pszczoły jak Maja! Razem ze swoim przyjacielem Guciem próbują nie dopuścić do 
zbliżającej się bitwy pszczół z szerszeniami. Jej wrodzony wdzięk zapewnia jej zniewalającą energię, która niedługo 
sprawi, że wszyscy przeciwnicy staną po jej stronie, a pozostałe pszczoły odnajdą w sobie chęć do radosnego życia.


