LEKCJE I WARSZTATY W KINIE
Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy bogatą ofertę lekcji i warsztatów edukacyjnych, które stanowić będą doskonały
materiał uzupełniający nauczanie dzieci i młodzieży.

LEKCJE
PROGRAM EDUKACYJNY – płatne lekcje:

W Młodym Kinie – bezpłatne lekcje:

Dla przedszkoli:
1. Sekrety kina, czyli jak powstają bajki i filmy?
2. Tradycje świąteczne - Wielkanoc
3. Znajdź się na planie filmowym. Zostań na
chwilę reżyserem, aktorem czy operatorem
kamery. (Zajęcia dla małych grup do 30os.)
4. Przygoda z bohaterami filmów animowanych
zarówno tych starszych, jak i najnowszych.
Zestaw gier i zabaw pozwalający przeżyć
dzieciom mini przygody z bajek.
Dla szkół:
1. ABC produkcji filmowych – podstawy:
Jak powstaje film? Kto pracuje w ekipie
filmowej? Kto zajmuje się jego promocją?
2. Język filmowy, czyli tricki filmowe reżyserów.
3. Skąd wiesz, że w filmie ktoś zginie jeśli pojawi
się fiolet? Barwa, światło i dźwięk w filmach.
4. Wszystko o technologii 3D i efektach
specjalnych w filmie i reklamie.
5. Tradycje świąteczne - Wielkanoc
6. Jak analizować obraz filmowy? Mini poradnik
dla klas licealnych przygotowujący do matury
ustnej.

1. Film animowany od ołówka do programu
komputerowego i animacji 3D
2. Na planie filmowym
3. Adaptacja/ekranizacja, czyli jak film
korzysta z szeroko pojętej kultury!
4. Tradycje świąteczne - Boże Narodzenie
5. Kino - tego nie zobaczysz na co dzień! Jak to
się dzieje, że film musi być wyświetlany w
określanych godzinach? Jak długo? Kto na
to wpływa? Skąd o nim wiemy? Kim jest
dystrybutor? Kto układa repertuar?
6. Praca w kinie, czyli jak poruszać się w tym
biznesie? Przedsiębiorcze aspekty kina.
Droga filmu od dystrybutora do kina, aż po
DVD i dlaczego BluRay? Jak sprzedaje się
filmy? Kto odpowiada za repertuar kina?
Kiedy film schodzi z afisza?
7. Mała Akademia BBC – cykl filmów
8. Lekcja do wybranych filmów,
np. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” –
wybrane zajęcia prowadzone będą przez
pracowników IPN

WARSZTATY
1. Bliżej wszechświata – kosmiczna przygoda (tylko w Cinema City Poznań Plaza dla grup od 4kl. SP)

*Wymagana rezerwacja z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunkiem do wykupienia zajęć, jest zakupienie biletów grupowych na film.
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