
 

 

 
Multikino Słupsk  

i Magdalena Żynis  

zapraszają w ramach Akademii Filmowej na spotkanie w kinie! 

 

„Księga dżungli” to jeden z najbardziej widowiskowych filmów o zwierzętach, 

który powstał bez ich udziału. 

 

 

 

 

Głównym punktem programu będzie spotkanie z Panią Magdaleną Żynis, która 

przeprowadzi prelekcję przed pokazem filmowym. 

Podczas spotkania dzieci dowiedzą się, jakie zależności i zachowania panują w świecie 

zwierząt, czy przekładają się one na nasze frazeologizmy? Skąd się wzięły powiedzenia: 

kocia robota, krokodyle łzy czy też końskie zdrowie?  Jaką rolę pełni człowiek w ochronie 

przyrody? Na te oraz inne pytania z przyjemnością odpowie Pani Magdalena. 

 

„Księga Dżungli” – Najbardziej widowiskowy film o zwierzętach powstał bez udziału zwierząt: 

„Księga Dżungli” to produkcja, w której zdecydowana większość postaci powstała w komputerze. 

Obserwując filmowe sceny polowań, gonitw czy zabaw odnosimy wrażenie, że kino osiągnęło 

doskonałość w mimetycznym odzwierciedlaniu rzeczywistości. Przede wszystkim potrafi jednak 

oddziaływać na emocje widza. Oto rozmaite zależności w królestwie zwierząt stają się dla nas 

przyczynkiem do refleksji o nas samych: zasadach, którymi kierujemy się w życiu i roli, jaką mamy 

do odegrania w świecie. Zarówno jako jednostka społeczna, jak i jako gatunek. 
 

Gatunek: przygodowy 

Czas trwania filmu: 105 min.  

Rekomendowana grupa odbiorców:  szkoła 

podstawowa (klasy IV-VI) 

Temat lekcji: Czy prawo dżungli to bezprawie? O 

surowych zasadach w królestwie zwierząt. 

Zagadnienia: Symbioza, antagonizm, pasożytnictwo 

– zależności w świecie zwierząt jako symbol relacji 

międzyludzkich. Owczy pęd, krecia robota i małpie 

figle – czy kodeks Matki Natury to naprawdę prawo 

dżungli? Czym się różni człowiek od innych zwierząt? 

 

Termin pokazu: 27.10.2016, godz. 10:00 

Cena biletu: 12 zł/os. 

Opiekunów grup zapraszamy bezpłatnie! 

 

Dane teleadresowe: 

Multikino Słupsk 

Tel: 59/ 714 06 25 lub 519 520 973 

e-mail: grupy.słupsk@multikino.pl 

 

Komentarz [TR1]: Tytuł oferty: 
czcionka Verdana, 12 

Komentarz [TR2]: Nazwa wydarzenia 

Komentarz [TR3]: Fotos z filmu 
najlepiej w rozmiarze 605 x 200 pix. 
UWAGA – w przypadku filmów z książeczki, 
fotos też kopiujemy z książeczki w 
oryginalnym rozmiarze. ZACHOWUJEMY 
PROPORCJE!!! NIE ROZCIĄGAMY, NIE 
SPŁASZCZAMY. 

Komentarz [TR4]: OFERTA POWINNA 
BYĆ NA 1 STRONĘ.  



 
 


