Temat: WIELKI ZŁY LIS- snujemy opowieści
reżyseria: Benjamin Renner, produkcja: Francja 2017 (80 min.)
Twórcy nominowanego do Oscara filmu „Ernest i Celestyna” tym razem zapraszają na wieś, która
bynajmniej nie jest miejscem sielskiej ciszy i spokoju. W pierwszej historii bohaterami są Kaczka i
Królik, którzy w zastępstwie bociana ze złamanym skrzydłem, mają dostarczyć pewnej rodzinie
niemowlę… W drugiej opowieści poznajemy niezdarnego Lisa, który codziennie bez rezultatu próbuje
pożreć Kurę. Wilk podpowiada mu, żeby najpierw ukradł jajko, potem wyhodował sobie kurczaka i
dopiero go zjadł. Plan tylko wydaje się banalnie prosty… W trzeciej — Kaczka i Królik zauważają, że na
ścianie domu wisi Święty Mikołaj. Nie orientując się, że to jedynie świąteczna dekoracja, wyruszają na
misję ratunkową… Przezabawna i pięknie zanimowana adaptacja komiksu reżysera Benjamina
Rennera, który powstawał pierwotnie na potrzeby jego rodziny.
Potencjał edukacyjny filmu:
Wielki Zły Lis to przede wszystkim opowieść o przyjaźni, bohaterowie – zwierzęta, którym autor przypisał
ludzkie cechy wspólnie przeżywają niezwykle przygody: z pozoru wrogowie (lis i kura) stają się sojusznikami.
Film pokazuje, że w każdym drzemie potencjał dobra, trzeba je tylko wydobyć
Tematy do rozmowy z dziećmi:
1) Charaktery, zwierzęta uosabiają cechy ludzkie:
Które ze zwierząt było najbardziej odpowiedzialne? Które i jak dbało o innych (dziecko, kurczęta)?
Dlaczego trzeba było dbać o dziecko i kurczęta?
Która postać była najgroźniejsza? Czy innym udało się ją pokonać? Jak?
(do rozmowy na ten temat można użyć rysunku nr 1, jako przypomnienia postaci)
2) Film to adaptacja książki, którą Benjamin Renner napisał i zilustrował dla swoich dzieci
Kto opowiada Wam bajki i historie? Jakie najbardziej lubicie (śmieszne, straszne)?
3) Jak okazujemy emocje, odgarnijcie jakie emocje (jak czuje się LIS) na kolejnych obrazkach
(do rozmowy na ten temat można użyć rysunków nr 2,3,4 )
Zadanie:
Zwierzęta z filmu przygotował spektakl teatralny, przygotujcie w grupie swój spektakl? Niech aktorami będą
Wasze ulubione pluszami.
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