
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to
odbywające się przez cały rok szkolny
projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w
ramach cykli tematycznych, dostosowanych
do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy
pokaz poprzedza prelekcja multimedialna
wprowadzająca uczestników w tematy
podejmowane w danym filmie. Cały program
NHEF jest zgodny z podstawą programową
MEN.

O PROGRAMIE

Tel. 55 611 20 56
E-mail:
aleksandra.bielska@swiatowid.elblag.pl
Kino Światowid 
Pl. K. Jagiellończyka 1,
82-300 Elbląg

DANE KONTAKTOWE

I projekcja  | 24.10.2022 godz. 9:00 
II projekcja | 18.11.2022 godz. 9:00 
III projekcja | 12.12.2022 godz. 9:00 
IV projekcja | 17.01.2023 godz. 9:00 
V projekcja | 22.02.2023 godz. 9:00
VI projekcja | 30.03.2023 godz. 9:00
VII projekcja | 21.04.2023 godz. 9:00

DATY PROJEKCJI W KINIE
ŚWIATOWID

SZKOŁA
PODSTAWOWA
KLASY I-III
C Y K L  F I L M O W E  P O D R Ó Ż E

Dzięki cyklowi „Filmowe podróże” uczeń :

Filmy tworzące cykl „Filmowe podróże” pokazują życie
rówieśników zamieszkujących różne szerokości geograficzne i
uświadamiają uczniom, że mimo odmiennych tradycji i
zwyczajów łączą ich te same marzenia oraz potrzeby – zabawy,
przyjaźni, miłości i bezpieczeństwa.

uczy się rozumieć emocje, uczucia własne i innych osób,
poznaje wartości i normy społeczne, których źródłem są
rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i
regionalna, naród,
staje się odbiorcą sztuki i uświadamia sobie potrzebę jej
współtworzenia,
poznaje kultury innych narodów, w tym krajów UE,
dostrzega i szanuj e różnorodność oraz piękno wartości,
zwyczajów i tradycji innych kultur,
poznaje wartości i normy, których źródłem jest zdrowy
ekosystem,
rozumie potrzebę dbania o przyrodę i środowisko, kształtuje
postawę ekologiczną,
poznaje różnorodne zjawi ska przyrodnicze,
kształtuje umiejętność samodzielnego, refleksyjnego,
logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
wypowiada się na zadany temat, wyraża swoje spostrzeżenia
i przeżycia za pomocą plastycznych i technicznych środków
wyrazu.

O CYKLU

FILMY W CYKLU

PAŹDZIERNIK | JAKUB, MIMMI I GADAJĄCE PSY
LISTOPAD| SŁYNNY NAJAZD NIEDŹWIEDZI NA SYCYLIĘ 
GRUDZIEŃ | SZYBCY I ŚNIEŻNI
STYCZEŃ | BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI.
RABUŚ Z POCIĄGU
LUTY | NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA
MARZEC | YAKARI I WIELKA PODRÓŻ
KWIECIEŃ | SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT

CENA

10 ZŁ/ UCZEŃ

https://www.facebook.com/NoweHoryzontyEdukacjiFilmowej?__cft__[0]=AZXubJpdgHBGNEKZwN-kxPH8IsM7FWkYOZw03f_9iI_tJ2BGNtGVpB4XVHbY91wA-0cguTDagCvPcIxu8hRqhkf19TO1kFelQiMYH-IyFPj5-AbfUL6YcnE639q-M6VYdlstc43rn-FzC0-0CfXcDIf6bSBxvW2dGfi4mQT0u-Yl3A&__tn__=-]K-R

