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Moja Pierwsza Wizyta w Kinie – repertuar 

 

 

 

 

 
FILMY Z SERII KACPER I EMMA 

(rekomendacja wiekowa: 4+) 

 

Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele 

reż. Arne Lindtner Næss, Norwegia 2013, 74’ 

Kacper i Emma poznają się w przedszkolu i od razu odnajdują wspólny język. Tak 

zaczyna się prawdziwa przyjaźń. Kiedy podczas przedszkolnej wycieczki gubi się 

ukochana maskotka Emmy – Pani Królik, rozpoczynają się wielkie poszukiwania. Czy 

dzieciom uda się odnaleźć zagubione zwierzątko? Kto będzie potrafił im pomóc? 

 

Kacper i Emma – zimowe wakacje 

reż. Arne Lindtner Næss, Norwegia 2014, 73' 

Przedszkolni przyjaciele, Kacper i Emma, a także ich ukochane maskotki, Leo i Pani 

Królik, spędzają razem wspaniałe zimowe wakacje. Sprawy zaczynają się komplikować, 

kiedy dołącza do nich nowy kolega. Emma jest nim zachwycona, a Kacper zaczyna być 

zazdrosny. Wkrótce chłopiec wpada na pomysł, jak odzyskać zainteresowanie przyjaciółki. 

 

Magiczne święta Kacpra i Emmy 

reż. Arne Lindtner Næss, Norwegia 2014, 73’ 

Ciasteczka, kolędy i zimowe ozdoby nie wystarczą, aby stworzyć prawdziwie magiczną 

atmosferę Bożego Narodzenia. Emma wie, że potrzebny jest także śnieg oraz obecność 

wszystkich bliskich osób przy świątecznym stole. Tymczasem, biały puch nie chce spaść, 

a dziadek dziewczynki planuje wyjechać do domku na wsi. Czy list do świętego Mikołaja 

uratuje sytuację?  
 

Kacper i Emma na safari 

reż. Arne Lindtner Næss, Norwegia 2015, 75’ 

Tym razem przedszkolni przyjaciele wyruszają na safari! Mają okazję poznać 

najciekawsze zwierzęta Afryki, odkryć tajemnice gorącego kontynentu, przeżyć 

prawdziwą przygodę na sawannie i odkryć odpowiedzi na wiele intrygujących pytań. Które 

zwierzęta uwielbiają kąpiele błotne? Dlaczego małe lwiątko nie może być zwierzęciem 

domowym? Co to rezerwat przyrody i co robią jego pracownicy? I czym różnią się od 

siebie ludzie z odległych zakątków świata? 
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ADAPTACJE KSIĄŻEK ASTRID LINDGREN 

(rekomendacja wiekowa: 6+) 
 

Dzieci z Bullerbyn   

reż. Lasse Hallström, Szwecja, Włochy 1986, 91’ 

Dzieci z Bullerbyn to chyba najbardziej znana w Polsce książka Astrid Lindgren. Film   

w przezabawny, a zarazem ciepły sposób opowiada o sympatycznych przygodach 

sześciorga dzieci, które mieszkają w maleńkiej wiosce, w której są tylko trzy zagrody.  

O życiu w nich opowiada jedna z dziewczynek – Lisa. Widz ma okazję zapoznać się  

z wieloma interesującymi zwyczajami szwedzkimi, tradycjami obchodzenia świąt czy po 

prostu z codziennym życiem na wsi.  

  

ADAPTACJE KSIĄŻEK Z SERII „BASIA” 
(rekomendacja wiekowa: 4+) 

 

Basia  

reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Polska, 2018, 50′ 

 

Basia – bohaterka znana z książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak – wreszcie na 

dużym ekranie. Skrzące się humorem i urzekające wnikliwym spojrzeniem przygody 

pięcioletniej dziewczynki i jej przyjaciół pokazują świat bliski każdej rodzinie. 

 

Basia ma 5 lat i tak zwany charakterek. Mieszka w mieście z rodzicami, dwójką braci, 

żółwiem Kajetanem i pluszowym przyjacielem Miśkiem Zdziśkiem. Czasami Basia, jak 

każdy przedszkolak, napotyka wielkie problemy, z którymi musi sobie poradzić. 

 

„Basia” – odcinki w zestawie kinowym: „Basia i upał w zoo”; „Basia i Anielka”; „Basia 

i nowy braciszek” (premiera); „Basia i biwak”; „Basia i dziadkowie” 

 

Basia 2 

reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Robert Jaszczurowski, Polska 2019, 45’ 

 

„Basia 2” to adaptacja czterech książek z kultowej serii stworzonej przez Zofię Stanecką 

i Mariannę Oklejak. Reżyserzy serialu, Marcin Wasilewski i Łukasz Kacprowicz, zachowali 

styl rysunków i poczucie humoru charakterystyczne dla książek o Basi. Pokazują w nim 

świat z perspektywy pełnej ciekawości pięciolatki – widzowie i czytelnicy kochają Basię za 

to, że jest zwykłą dziewczynką, z którą może utożsamić się każde dziecko, 

a z perypetiami Mamy i Taty – każdy rodzic. 

 

„Basia 2” to cztery kolejne odcinki z serii przygód rezolutnej pięciolatki: „Basia i taniec”, 

„Basia i pieniądze”, „Basia i gotowanie” oraz „Basia i telewizor”. 

 

Basia 3 

reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Robert Jaszczurowski, Polska 2019, 45’ 

 

Trzecia odsłona przygód ulubienicy przedszkolaków, znanej wielbicielom kultowej serii 

książek. W kolejnych czterech epizodach Basia, z właściwym sobie urokiem i energią, 

stawia czoła wyzwaniom codzienności: zmaga się z domowym bałaganem, radzi sobie 

z kolejnymi obowiązkami, nawiązuje nowe przyjaźnie i przygotowuje się do Świąt. Basia 

jest bohaterką każdego przedszkolaka – to zwykła dziewczynka i jej codzienne historie. 

Ta 5-latka nie tylko uczy się świata wokół siebie, ale też go kształtuje. Rodzicom pozwala 

spojrzeć na życie z dziecięcej perspektywy i ma pozytywny wpływ na przyjaciół 

w przedszkolu. Wszystko to sprawia, że Basia, choć nieidealna, ma moc zmieniania 

świata na lepsze. 

 

Na zestaw nowych odcinków składa się: „Basia i bałagan”, „Basia i Titi”, „Basia i Mama 

w pracy”, „Basia i Boże Narodzenie”. 


