
 
 
 

 

PROGRAM EDUKACYJNY 
Lekcje i warsztaty w kinie 

 
Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy bogatą ofertę lekcji i warsztatów edukacyjnych, które stanowić będą 

doskonały materiał uzupełniający nauczanie dzieci i młodzieży. 
 

Lekcje 

Dla przedszkoli: 
1. Sekrety kina,  
      czyli jak powstają bajki i filmy? 
2. Tradycje świąteczne  
      (Boże Narodzenie lub Wielkanoc) 
3. Instrukcja obsługi psa 
4. Znajdź się na planie filmowym. Zostań na 

chwilę reżyserem, aktorem czy operatorem 
kamery. (Zajęcia dla małych grup do 30os.)  

5. Przygoda z bohaterami filmów animowanych 
zarówno tych starszych, jak i najnowszych. 
Zestaw gier i zabaw pozwalający przeżyć 
dzieciom mini przygody z bajek. 

 

Dla szkół: 
1. ABC produkcji filmowych – podstawy:  
     Jak powstaje film? Kto pracuje w ekipie  
      filmowej? Kto zajmuje się jego promocją? 
2. Język filmowy, czyli tricki filmowe reżyserów. 
3. Skąd wiesz, że w filmie ktoś zginie jeśli pojawi 

się fiolet? Barwa, światło i dźwięk w filmach. 
4. Ferie zimowe, czyli odrobina historii i 

bezpieczeństwa. 

5. Wszystko o technologii 3D i efektach 
specjalnych w filmie i reklamie. 

6. Co wspólnego mają ze sobą Myszka Mickey, 
Zaczarowany Ołówek i Baymax z Wielkiej 
Szóstki? – krótka historia animacji. 

7. Jak powstaje film animowany – od animacji 
lalkowej do komputerowej animacji 3D. 

8. Czy reżyser w filmie dokumentalnym jest 
obiektywny? Film dokumentalny rodzaje, 
znaczenie, rola reżysera w kinie 
dokumentalnym. 

9. Jak analizować obraz filmowy? Mini 
poradnik dla klas licealnych przygotowujący 
do matury ustnej. 

10. Kreatywny spacer z psem, czyli jak dobrze 
bawić się na spacerze 

11. Tradycje świąteczne  (Boże Narodzenie lub 
Wielkanoc)  (W Młodym kinie) 

12. Na planie filmowym (W Młodym kinie) 
13. Tajemnice filmowej animacji  

            (W Młodym kinie) 
 
 

 

Warsztaty dla szkół: 
 

1. Bliżej wszechświata – kosmiczna przygoda (zajęcia dostępne w Cinema City IMAX Poznań Plaza) 
2. W afrykańskim buszu (zajęcia dostępne w Cinema City IMAX Poznań Plaza) 

 

3.  Klik, klik, czyli pokochaj kliker i psie sztuczki 
 

*Wymagana rezerwacja z min. tygodniowym wyprzedzeniem. 
Warunkiem do wykupienia zajęć, jest zakupienie biletów grupowych na film. 

 
 
 
 

Julia Mikulska 
Dział Edukacji Medialnej 
Cinema City IMAX Poznań Plaza 
ul. Drużbickiego 2 
61-693 Poznań 
tel.: 61 662 62 26 
e-mail: rezerwacje.poznan@cinema-city.pl 
 

Joanna Kamowska 
Rezerwacje Grupowe 
Cinema City Kinepolis 

ul. Bolesława Krzywoustego 72 
61-144 Poznań  

tel.: 61 871 56 25 
e-mail: rezerwacje.kinepolis@cinema-city.pl 

 



 
 
 

 
 
 

            PROGRAM LEKCJI PROFILAKTYCZNYCH 
 

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy ofertę lekcji profilaktycznych,  
które stanowić będą doskonały materiał uzupełniający nauczanie dzieci i młodzieży. 

 
 

ZAPLANOWANE SPOTKANIA: 
 

 
 
 

08.03.2017 godz. 9:15 
 

„Zagrożenia w sieci” 
(oferta dla SP 4-6kl. + GIM) 
 
12.04.2017 godz. 9:15 
 

„Kejter też Poznaniak” 
(oferta dla przedszkoli + SP 1-3kl.) 
 
24.05.2017 godz. 9:15 
 

„Zagrożenia – używki, środki psychoaktywne” 
(oferta dla GIM i PG) 
 
14.06.2017 godz. 9:15 
 

„Bezpieczne wakacje – zagrożenia, zdarzenia, wzywanie pomocy, służby ratunkowe” 
(oferta dla przedszkoli + SP 1-3kl.) 

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA*:                                                 
 

 
 

Cinema City Poznań Kinepolis 
Joanna Kamowska 
ul. B. Krzywoustego 72 

61-144 Poznań 
tel.: 61 871 56 25 

e-mail: rezerwacje.kinepolis@cinema-city.pl 
 

*Wymagana rezerwacja z min. tygodniowym wyprzedzeniem. 
   

 
 
 

Zajęcia prowadzone będą przez:  
 

 



REZERWACJI DOKONUJE SIĘ U KAŻDEGO PARTNERA OSOBNO.  
REZERWACJE DO KINA IMAX POZNAŃ,  

UL. DRUŻBICKIEGO 2:  
TEL.: 61 662 62 26  

E-MAIL: rezerwacje.poznan@cinema-city.pl  

 
 

 

PAKIETY PARTNERSKIE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SEANS EDUKACYJNY IMAX: „AFRYKAŃSKA PRZYGODA”, „DZIKIE Z NATURY”, „GALAPAGOS: CUD NATURY”, „HUBBLE”,  
„LEMURY Z MADAGASKARU”, „POD TAFLĄ OCEANU” 

WARSZTATY ROBOTYKI LEGO® -> IMAX + BRICKS 4 KIDZ 

 

PRZEWÓZ AUTOKAREM -> IMAX + FOX TRAVEL 
 

 seans edukacyjny na sali IMAX + 
 warsztaty robotyki z klockami LEGO® ze zniżką -10% 

 seans edukacyjny na sali IMAX + 
 zniżka na przejazd autokarem – cena uzależniona od ilości km 

 


