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T: Rozwój intelektualny- filmowe popołudnie z filmem i książką

1. Na luźny czas polecam książki:

Gorzka czekolada

"Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach" autorstwa P. Beręsewicza, W.
Cesarza, B. Kosmowskiej, A. Maleszki, K. Ryrych i K. Terechowicz. To propozycja dla tych,
którzy zastanawiają się co w życiu jest ważne.
Książka jest zbiorem piętnastu stosunkowo krótkich opowiadań. Każde z nich porusza odrębną
tematykę dotyczącą emocji, kontaktów międzyludzkich, więzi . Mamy między innymi historie o:
miłości, sprawiedliwości, odwadze, przyzwoitości, odpowiedzialności czy pięknie. Każde z nich
opowiada o fragmencie z życia przypadkowych osób. Młodszych, starszych to bez znaczenia.
Bohaterowie wszystkich opowiadań „Gorzkiej czekolady” stają przed jakimś ważnym zadaniem,
wyborem lub decyzją, które nie są łatwe, bywa, że wiążą się z nieprzyjemnymi konsekwencjami,
trudnymi emocjami, przyznaniem się przed samym sobą do słabości lub błędów. Opowiadania
mogą spełnić funkcje terapeutyczne, pomóc uporządkować myśli i emocje, wskazać drogę
postępowania, określić, które wartości są ważne i co tak naprawdę oznaczają.
Audiobook

WAKACJE Z DUCHAMI-

To kolejna książka godna polecenia.

Są wakacje. Trzej przyjaciele Paragon, Perełka i Mandżara wyjeżdżają na wieś, do leśniczówki.
Pogoda jest piękna, okoliczności przyrody znakomite. Nie pozostaje nic innego, jak ciekawie spędzić
wolny czas. Ale co tu robić? Pomysłów było wiele, ale zdecydowanie zwyciężyła propozycja Mandżaro,
który wymyślił KLUB MŁODYCH DETEKTYWÓW. Jak przystało na obrońców prawa i tropicieli zagadek,
chłopcy gotowi byli metodą dedukcji rozwikłać każdy sekret. Przynajmniej tak im się wydawało… Okazja
nadarzyła się niebawem. W zamku położonym koło jeziora zaczęło straszyć!! Mieszkańcy opowiadali
sobie nawzajem historie mrożące krew w żyłach o przerażającej zjawie, która nawiedza zamkowe
krużganki. Pojawiała się zawsze z towarzyszeniem piekielnych błysków i piorunów. Na wszystkich padł
blady strach!

KSIĄŻKA
FILM
2. Na filmowe popołudnie godne polecenia są filmy:

“Ostatni traper”
“Ostatni traper” to idealny film dla całej rodziny. To następny film Nicolasa Vaniera
opowiadający o przyjaźni człowieka ze zwierzętami. Piękna historia człowieka, który swoje życie
spędza z dala od cywilizacji, za to wśród zwierząt i w zgodzie z naturą. Sceneria filmu zapiera
dech w piersiach. Gorąco polecam.

“Duma: Podróż do domu”
“Duma: Podróż do domu” to opowieść o sile przyjaźni pomiędzy dzieckiem i zwierzęciem, której
reżyserem jest Carroll Ballard. Piękna opowieść rozgrywająca się w Południowej Afryce, która
ukazuje nam wartości, o których często w naszym życiu zapominamy. Historia chłopca i jego
przyjaciela geparda to ulubiony film moich dzieci. Idealna propozycja dla całej rodziny.

“Dwaj bracia”
“Dwaj bracia” to lubiany film przez młodzież szkolną. Ten film pięknie pokazuje oblicze
tygrysów. Niektóre sceny są trochę drastyczne, dlatego warto obejrzeć ze starszymi. Film
zasługuje na obejrzenie. Ukazuje wartości tak często gubione w pędzie życia codziennego:
braterską miłość, której nie jest w stanie zabić czas czy rozłąka.
3. Polecam również ciekawy kanał Youtube JEDNA ZIEMIA WIELE SWIATÓW, dzięki,
któremu możemy zwiedzić dowolne miejsce na globie, dowiedzieć się wiele ciekawostek.
https://www.youtube.com/user/HaloTurcjaBLOG

