
padlet.com/SylWir/5qzqwm4c41vz2efc

Filmowe ekranizacje lektur szkolnych.
Wirtualna Biblioteka Szkolna SP 51 w Lublinie poleca...
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Klasy I - III (bezpłatne)

Awantura o Basię

Awantura o Basię
Kilkuletnia Basia w wyniku tragicznego
wypadku traci matkę. Jedyną informacją,
jaką dysponują władze, jest nazwisko i
adres osoby, której zmarła chciała
powierzyć córkę. Wysłana w podróż
Basia nieoczekiwanie kończy w mieszkaniu ubogich aktorów.
Ponieważ kartka z adresem przyszłej opiekunki uległa częściowemu
zniszczeniu, dziecko omyłkowo trafia do domu znanego literata i
birbanta, Stanisława Olszowskiego.

VOD

Dzieci z Bullerbyn

DZIECI Z BULLERBYN HD lektor PL
"Dzieci z Bullerbyn" to chyba najbardziej
znana w Polsce książka Astrid
Lindgren.Film "Dzieci z Bullerbyn" w
przezabawny, a zarazem ciepły sposób,
opowiada o sympatycznych przygodach
sześciorga dzieci, które mieszkają w maleńkiej wiosce - wiosce, w
której są tylko trzy zagrody. O życiu w nich opowiada jedna z
dziewczynek - Lisa.

CDA

Nowe przygody Dzieci z Bullerbyn

NOWE PRZYGODY DZIECI Z BULLERBYN lektor PL film
użytkownika CINEMA POLSKA

YOUTUBE

Klasy IV - VIII (bezpłatne)

Akademia Pana Kleksa cz. 1

Akademia Pana Kleksa | Przygoda
Księcia Mateusza | cz.I
Jeden z najsłynniejszych polskich
filmów dla dzieci, czyli niezapomniany
Piotr Fronczewski jako tytułowy Pan
Kleks Opis materiału Dziesięcioletni
chłopiec - Adaś Niezgódka - w czarodziejski sposób trafia do bajkowej
szkoły prowadzonej przez tytułowego Pana Kleksa. Szybko okazuje
się, że metody wychowawcze nauczyciela są ekscentryczne:
uczniowie noszący imiona tylko i wyłącznie na literę „A" studiują m.in.

NINATEKA

Akademia Pana Kleksa cz. 2

Akademia Pana Kleksa | Tajemnica
Golarza Filipa |cz.II
Jeden z najsłynniejszych polskich
filmów dla dzieci, czyli niezapomniany
Piotr Fronczewski jako tytułowy Pan
Kleks Opis materiału Dziesięcioletni
chłopiec - Adaś Niezgódka - w czarodziejski sposób trafia do bajkowej
szkoły prowadzonej przez tytułowego Pana Kleksa. Szybko okazuje
się, że metody wychowawcze nauczyciela są ekscentryczne:
uczniowie noszący imiona tylko i wyłącznie na literę „A" studiują m.in.

NINATEKA

W pustyni i w puszczy

W pustyni i w puszczy
"W pustyni i w puszczy" to ekranizacja
jednej powieści Henryka Sienkiewicza
pod tym samym tytułem. Od lat
występuje w kanonie lektur szkolnych i
jest znana chyba wszystkim dzieciom w
Polsce. "W pustyni i w puszczy" to wciągająca opowieść o perypetiach
dwójki dzieci - Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlinson, którzy zostali
porwani na Czarnym Lądzie.

VOD

Krzyżacy

https://padlet.com/SylWir/5qzqwm4c41vz2efc
https://padlet.com/SylWir
https://vod.pl/lektury-szkolne/awantura-o-basie/wy1wsym
https://www.cda.pl/video/16927603b/vfilm
https://www.youtube.com/watch?v=NPj0kIHCR3Q
https://ninateka.pl/film/akademia-pana-kleksa-przygoda-ksiecia-mateusza-cz1
https://ninateka.pl/film/akademia-pana-kleksa-tajemnica-golarza-filipa-cz2
https://vod.pl/filmy/w-pustyni-i-w-puszczy/krqkmvt


Krzyżacy
Pierwsze miejsce na liście filmów o
największej frekwencji w Polsce z
widownią sięgającą ponad 32 milionów
widzów. Pierwsza polska kostiumowa
superprodukcja zrealizowana w związku
z 550. rocznicą zwycięstwa pod Grunwaldem. Adaptacja jednej z
najpoczytniejszych powieści laureata Nagrody Nobla, Henryka
Sienkiewicza.

VOD

Szatan z siódmej klasy

Szatan z siódmej klasy
Film oparty na powieści Kornela
Makuszyńskiego, pod tym samym
tytułem. Pierwsza filmowa rola Poli
Raksy. Sensacyjno-przygodowy film dla
młodzieży o utalentowanym
detektywistycznie chłopcu. Adaś, zdolny detektyw amator -
rozszyfrowuje system pytań swojego profesora, dzięki czemu zyskuje
u niego przydomek „Szatan". W uznaniu jego intelektu i zdolności
dostaje zaproszenie do willi profesora na wakacje.

VOD

Zemsta

Zemsta
Pierwsza filmowa ekranizacja
najsłynniejszej polskiej komedii. Jeden z
pierwszych obrazów zrealizowanych w
całości na kolorowej taśmie. Komiczna
historia sporu między Cześnikiem i
Rejentem, w cieniu którego rozkwita miłość między Wacławem i Klarą,
potomkami skłóconych rodów. Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek
zamieszkują dwie połowy starego zamku. Od lat toczą między sobą
wojnę o uszkodzony mur graniczny.

VOD

Quo Vadis

Quo vadis (2001) film polski
Quo vadis (2001) film polski reżyseria:
Jerzy Kawalerowicz scenariusz: Jerzy
Kawalerowicz gatunek: Historyczny
produkcja: Polska premiera: 14 września
2001 (Polska) 30 sierpnia 2001 (świat)
Podczas fali prześladowań rzymskich chrześcijan Marek Winicjusz
zakochuje się w Ligii.

CDA

Syzyfowe Prace

Syzyfowe Prace (2000)
Syzyfowe Prace (2000) Polska pod
zaborami. Marcin Borowicz (Łukasz
Garlicki) rozpoczyna swoją edukację w
gimnazjum w Klerykowie. Tam spotyka
się z rusyfikacją, której nieświadomie
ulega. Z biegiem czasu zaczyna jednak rozumieć, że popełnił błąd.
Dostrzega to, że jest Polakiem, a nie Rosjaninem.

CDA

Kamienie na szaniec

Kamienie na szaniec
Kamienie na szaniec Kamienie na
szaniec

CDA

Opowieści z Narnii
Lew, czarownica i stara szafa

Opowieści z Narnii Lew Czarownica
i Stara szafa
Opowieści z Narnii Lew Czarownica i
Stara szafa Kto chce niech ogląda

CDA

Charlie i Fabryka Czekolady

Charlie i Fabryka Czekolady (2005)
dubbing
Charlie (Freddie Highmore) to ubogi
chłopiec, kt&oacute;ry mimo to jest
szczęśliwy. Żyje w miasteczku, w
kt&oacute;rym znajduje się największa
fabryka czekolady na świecie. Fabryka Willy Wonki (Johnny Depp),
najbardziej tajemnicze miejsce, z kt&oacute;rego nie wychodzą ani nie
wchodzą żadni pracownicy. Nikt nie wie, jak Willy Wonka produkuje
tak dobrą czekoladę.

CDA

Latarnik

Latarnik (1976) 720p
Latarnik (1976) 720p Adaptacja noweli
Henryka Sienkiewicza o tym samym
tytule w reżyserii Zygmunta
Skoniecznego. Obsada: J&oacute;zef
Pieracki, Krzysztof Kiersznowski

CDA

Chłopcy z Placu Broni

https://vod.pl/filmy/krzyzacy/bk1m5m0
https://vod.pl/lektury-szkolne/szatan-z-siodmej-klasy/2vc4g1l
https://vod.pl/lektury-szkolne/zemsta/5l4r35e
https://www.cda.pl/video/2025171f3
https://www.cda.pl/video/151794983
https://www.cda.pl/video/49227072b
https://www.cda.pl/video/3469315cc
https://www.cda.pl/video/495352751
https://www.cda.pl/video/150749468


Chlopcy z placu broni - Lektura-Film -1961
użytkownika Gosia Hödlmoser

YOUTUBE

Ania z Zielonego Wzgórza cz.1

Ania z Zielonego Wzgórza
użytkownika Emily

YOUTUBE

Ania z Zielonego Wzgórza cz.2

Anne of Green Gables/ Ania z Zielonego Wzgórza cz. 2
użytkownika Emily

YOUTUBE

Przygody Tomka Sawyera

Przygody Tomka Sawyera
użytkownika Szczerbaaty TV

YOUTUBE

Opowieść wigilijna

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA- cały film/ lektor PL
użytkownika superfilm.pl

YOUTUBE

Spektakle teatralne (bezpłatne)

Zemsta

Zemsta | Jan Świderski
Ten materiał wideo/audio jest
niedostępny poza granicami Polski (This
content is availabe in Poland only)
„"Zemsta" au naturel, czyli taka, jak ją
Fredro napisał" - cieszyli się recenzenci,
oceniając efekt reżyserskiej pracy Jana Świderskiego. Opis materiału
Najpierw słychać pozytywkę. Później widać makietę zamku. Kamera
zagląda przez okno do środka.

NINATEKA

Bajki robotów

https://www.youtube.com/watch?v=4Z2-EoaQUhc
https://www.youtube.com/watch?v=wv_M4F59V4k
https://www.youtube.com/watch?v=BK3jNuYUwk0
https://www.youtube.com/watch?v=_-NwWRYJNrU
https://www.youtube.com/watch?v=HO65yucdW5o
https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow


Bajki robotów
Spektakl Miejskiego Teatru Miniatura w
Gdańsku, pokazany na żywo w ramach
iTeatru. Opowieść o robotach, obiektach
kinetycznych, maszynach oraz chmurach
nicości i cukrowej wacie. A wszystko to
w oparciu o wyobraźnię Stanisława Lema, który stworzył niezwykłą
mapę podróży Klapaucjusza i Trurla.

VOD TVP.PL

Zemsta

Zemsta
Wygląda na to, że używasz dodatku do
swojej przeglądarki, który blokuje
reklamy. Aby móc oglądać materiał
prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy!
Redakcja TVP VOD WYŁĄCZ BLOKADĘ
Krytyczny obraz polskiego charakteru, piętnujący nasze narodowe
przywary i słabości. Obraz ostry i wyrazisty, ale...

VOD TVP.PL

Dziady

Dziady - Adam Mickiewicz [Laco Adamik / 1983]
użytkownika Solid Ether

YOUTUBE

Dziady cz. 2

DZIADY CZ. II - spektakl Sceny Kamienica
użytkownika SCENA KAMIENICA

YOUTUBE

Płatne ekranizacje lektur

Księga dżungli

Księga dżungli
Nowa "Księga dżungli" powstała na
podstawie literackiego pierwowzoru
autorstwa Rudyarda Kiplinga. Scenariusz
napisał Justin Marks. W obsadzie
znaleźli się Neel Sethi (Mowgli), Idris
Elba (Shere Khan), Scarlett Johansson (Kaa), Lupita Nyong'o (Raksha)
Ben Kingsley (Bagheera), Christopher Walken (król Louie, władca
małp), Giancarlo Esposito (Akela, przywódca stada wilków).

VOD

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz
Adaptacja słynnej epopei Adama
Mickiewicza. Pozycja obowiązkowa. 18-
letni Tadeusz Soplica wraca do
rodzinnego majątku. Jego zamierza go
ze swatać z Zosią Horeszkówną. Celem
jest pogodzenie skłóconych od wielu lat rodów. Kluczową postacią
filmu "Pan Tadeusz" w reżyserii Andrzeja Wajny jest jednak Jacek
Soplica, który zabił Stolnika, a następnie pokutnik i tajny emisariusz.

VOD

Mały Książę

https://vod.tvp.pl/video/bajki-robotow,bajki-robotow,38084399?fbclid=IwAR1iGNIhTybHoyM7MJN-spiyXCPdnU2C8sZV5aiFTAlM7YAiqdwF7Q-XiIU
https://vod.tvp.pl/video/zemsta,zemsta,47189046
https://www.youtube.com/watch?v=rj6BzQEDbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=UpCUPNAHXk4
https://vod.pl/filmy-i-bajki-dla-dzieci/ksiega-dzungli-caly-film-online/f8spm4m
https://vod.pl/filmy/pan-tadeusz/862prhx


※※※※※※

Mały Książę
Nominowany do Oscara za "Kung Fu
Pandę" Mark Osborne tym razem
postanowił wziąć się za ekranizację
jednej z najpopularniejszych książek
wszech czasów, czyli "Małego Księcia"
autorstwa francuskiego pisarza i pilota Antoine'a de Saint-Exupéry'ego
- arcydzieła, które na całym świecie sprzedało się w nakładzie blisko
150 milionów egzemplarzy i zostało przetłumaczone na ponad 250
języków!

VOD

Pinokio

Pinokio
Ubogi konstruktor zabawek Dżepetto
rzeźbi drewnianą kukiełkę. Ku jego
wielkiemu zdziwieniu, zrobiona z
sosnowego pnia zabawka zaczyna się
ruszać i mówić. Dżepetto nadaje jej imię
Pinokio. Ożywiony pajacyk za nic ma dobre maniery i sprawia
swojemu twórcy coraz więcej kłopotów wychowawczych. Wreszcie
ucieka z domu i wyrusza w świat w poszukiwaniu przygód.

VOD

https://vod.pl/lektury-szkolne/maly-ksiaze-online/tsd744t
https://vod.pl/lektury-szkolne/pinokio/d5jl6mz

