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SUBIEKTYWIZM I STRONNICZOŒÆ PRZEKAZÓW
Rodzaje reklam i mechanizmy w nich wykorzystywane. 
Filmowanie reklamy wg pomys³u uczniów.
„Jack pogromca olbrzymów” re¿. Bryan Singer *

MANIPULACJA I PERSWAZJA W REKLAMIE. 

PROGRAM NA SEZON 2016 / 2017 
Szanowni Pañstwo!

Akademia Filmowa M³odego Widza to autorski 
program, który powsta³ z myœl¹ o edukacji filmowej uczniów 
klas IV-VI szkó³ podstawowych. Celem programu jest nauka, 
ale równie¿ zabawa, dziêki której m³odzi widzowie mog¹ 
mi³o spêdziæ czas i ³atwiej przyswoiæ wiedzê o filmie. 

Ka¿de zajêcia sk³adaj¹ siê z 4 czêœci:

1. WARSZTATY FILMOWE
Prowadzone s¹ przez osoby zwi¹zane z kinem i teatrem, które 
jednoczeœnie potrafi¹ nawi¹zaæ dobry kontakt z dzieæmi. Anga¿uj¹ 
oni uczniów w realizacjê zajêæ, czego koñcowym efektem jest 
najczêœciej krótki film wspólnie zrealizowany przez uczestników 
warsztatów. Dziêki profesjonalnemu sprzêtowi, rekwizytom i sile 
wyobraŸni m³odzi widzowie mog¹ przez chwilê poczuæ siê jak 
prawdziwi aktorzy, dŸwiêkowcy czy specjaliœci od efektów 
specjalnych.

2. PROJEKCJA FILMOWEGO „DZIE£A”
Pod koniec warsztatów odbywa siê w kinie projekcja 
zrealizowanego przez uczestników zajêæ krótkiego filmu. Ka¿da 
klasa otrzymujê p³ytê z nagraniem, którym m³odzi filmowcy mog¹ 
chwaliæ siê  rodzinie i znajomym.

3. KONKURS FILMOWY.
Podczas zajêæ organizujemy konkurs, który sprawdza wiedzê 
filmow¹ naszych m³odych widzów. Spoœród wszystkich odpowiedzi 
wybieramy najlepsze prace, które nagradzamy. 
   
4. POKAZ FILMU FABULARNEGO
Wybieramy filmy, które stanowi¹ ilustracjê do omawianych 
tematów.  Staramy siê, aby prezentowane filmy by³y m¹dre, 
ciekawe i zabawne.

W ka¿dym miesi¹cu prezentujemy inny temat, s¹ to zagadnienia 
zwi¹zane z filmem - czêsto w powi¹zaniu z literatur¹, histori¹ 
i teatrem. Tematy zajêæ dostosowane s¹ do poziomu odbiorców,  
przede wszystkim jednak ich celem jest rozwijanie zainteresowañ 
uczestników, pobudzanie wra¿liwoœci, rozwijanie wyobraŸni i chêci 
zdobywania wiedzy.

Liczymy, ¿e Akademia Filmowa M³odego Widza oka¿e siê m¹dr¹ 
zabaw¹ oraz niezapomnian¹ przygod¹. Jesteœmy  równie¿ otwarci 
na wszelkie propozycje dotycz¹ce zarówno filmów jak i tematów 
zajêæ. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej wyj¹tkowej 
oferty edukacyjnej!

i laterna magica, poprzez kinetoskop Edisona, kinematograf braci 
Lumière i eksperymenty Meliesa. Realizacja filmu niemego. 
„Oz: Wielki i potê¿ny” re¿. Sam Raimi *

POCZ¥TKI FILMU. KINO JAKO WYNALAZEK
Historia powstania filmu. Pocz¹tki kina od camera obscura 

Ró¿nice miêdzy ekranizacj¹ i adaptacj¹. Ekranizacja i adaptacja 
a dzie³o literackie. Realizacja krótkiego filmiku.

EKRANIZACJA I ADAPTACJA FILMOWA

„Piotruœ. Wyprawa do Nibylandii” re¿. Joe Wright *

ZOMBIE I KSIÊ¯NICZKI - TAJEMNICE CHARAKTERYZACJI
Rany, odlewy, malowanie i przyklejanie, czyli filmowe 
metamorfozy. Podczas warsztatów dzieci przeobra¿¹ siê w postaci 
z niezwyk³ych œwiatów. Realizacja krótkiego filmu. 
„Paddington” re¿. Paul King*

Co to jest wideoklip i czemu s³u¿y. Realizacja przez uczestników 
warsztatów w³asnego wideoklipu pod okiem re¿ysera.

WIDEOKLIP – PRZYK£AD FILMOWEJ MINIATURY

„Mój przyjaciel smok” re¿. David Lowery *

Wyró¿niki podstawowych gatunków filmowych: komedii, filmu 
wojennego, przygodowego, historycznego. 
Realizacja filmiku w wybranym przez uczniów gatunku.
„Czarownica” re¿. Robert Stromberg *

GATUNKI FILMOWE

Jak przygotowuje siê psa do „zawodu aktora”. 
Spotkanie z instruktorem i jego psem. 
„Bella i Sebastian 2” re¿. Christian Duguay *

ZWIERZÊ JAKO AKTOR FILMOWY  

JÊZYK FILMU. FILMOWE ŒRODKI WYRAZU 
Jak  film do nas przemawia. Rodzaje filmowych œrodków wyrazu. 
Realizacja filmiku z wykorzystaniem wybranych œrodków.
„Ksiêga d¿ungli” re¿. Jon Favreau *

PO KA¯DYCH WARSZTATACH PROJEKCJA FILMU FABULARNEGO!
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Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ 
wprowadzenia zmian w programie! 

Zapraszamy na stronê
www.kinosfinks.pl 
(zak³adka Edukacja),  
gdzie mo¿na obejrzeæ zdjêcia 
oraz filmiki z warsztatów.  

     Pierwsze spotkanie 
odbêdzie siê w paŸdzierniku
 o godz. 8.30 i 11.30  
(terminy do uzgodnienia)
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mo¿liwoœæ zmiany repertuaru
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Spotkanie z twórc¹ filmów animowanych. Prezentacja  etapów 
realizacji filmu. Nauka tworzenia najprostszych animacji (jedn¹    
z nich stworz¹ uczniowie bezpoœrednio na zajêciach).
„Kupiliœmy Zoo” re¿. Cameron Crowe 

FILM ANIMOWANY A FILM FABULARNY

*
ATRAKCYJNE CENY!
Karnet na ca³y cykl (9 spotkañ):  

Bilet na pojedyncze spotkanie 
(warsztaty + projekcja filmu): 

powy¿ej 30 osób: 

dla nauczycieli i opiekunów grup 
wstêp bezp³atny!

99,00 z³

13,00 z³

12,00 z³

Zg³oszenia 
przyjmujemy 
od poniedzia³ku do pi¹tku 

w godz. 9.00-15.30 

pod nr tel.: 12 644 27 65, 

12 644 74 38, w. 32
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