Letný knihofilmový úlet č. 1
Kamoš obor
Záhada na pátranie:
Kto naučil obra čítať?
Ako sa poznajú skutoční priatelia?

INFORMÁCIA
PRE RODIČOV
Pre citlivejšie deti môže byť
pohľad na obrov, ktorí ubližujú
Kamošovi nepríjemný. Hovorte
s nimi tak, ako by ste mu vedeli
pomôcť. Vedomie, že existuje
riešenie, deti posilní. A určite sa
zabavíte pri vlastnej slovnej hre
s vtipnými menami. Ak sa príbeh
rozhodnete prečítať aj pozrieť,
bude to vzrušočarovné!
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Roald Dahl
Vek: 7+

O čom by bol váš najkrajší sen?
Dievčatko Sophiu počas jednej
tmavej noci uchmatne z postele
obor a odvlečie ju do svojej
krajiny. Sophii sa ale tento obor
neprisnil. Naopak, je až desivo
skutočný. Vôbec nie je taký, ako
sa na prvý pohľad zdá. Vykľuje
sa z neho láskavý chlapík so zmyslom pre humor a Sophia
v ňom nájde skutočného kamaráta. Učí nás, že rastliny
nariekajú, keď ich niekto ničí, ale aj to, že ľudia sú jediný
druh na svete, ktorý sa medzi sebou vraždí. V krajine obrov
však žijú aj ďalší, ktorých mená napovedajú, že ide o celkom
iné povahy: Horymäsojed, Krutotrhač, Slinobrýzgač. Kamoš
Obor to medzi nimi nemá ľahké. Ako jediný je vegetarián
a radšej sa živí odpornými smradohorkami. Dozvedáme
sa, aké to je, keď niekto ubližuje iným a že aj veľkému
obrovi môže pomôcť malé dievča, dokonca i vtedy, ak je
vystrašené. V napínavom príbehu deti objavujú význam
skutočného priateľstva, vzájomnej dôvery, ale aj zla, ktoré
nenapravíme páchaním ďalšieho zla.

film Môj kamoš obor
Vek: 8+

Zážitok s deťmi z prečítanej knihy a jej filmovej
adaptácie má čarovnú moc. Príbehy zbližujú,
porovnanie filmu a knihy podporuje u detí
premýšľanie, rozvíja pozorovacie schopnosti,
predstavivosť a otvára v nich otázky.
Krásny priestor pre spoločné rozprávanie
a fantazírovanie!
Ak vaše deti nerady čítajú, podniknite najskôr
filmový úlet.
•
•

•

•

•
Knihofilmové úlety sú súčasťou letného
knižkohrania s názvom Prečítané leto,
ktorý Bublina podporila aj v roku 2018.
Všetko dôležité nájdete na
www.precitaneleto.sk

Urobte si spoločný filmový večer.
Prineste aj knižku. Ak film zaujme, po malej
knižnej ochutnávke môžu dostať chuť aj na
čítanie. Tip: Začiatky a konce filmov bývajú od
knižnej predlohy najviac odlišné.
Vychutnajte si spoločné čítanie, ako za starých
škôlkarských časov. A na chvíľu zastavíte aj
zemeguľu!

Začať knihou a pokračovať filmom
má svoje čaro.
•

Môj kamoš obor na vás čaká farebná krajina snov, aj mnoho
zábavy pri pití bublinkovej malinovky, ktorá má nečakaný
efekt. Dozviete sa, že proti nespavosti pomáha, keď vám
z knihy číta obor (žeby odkaz pre rodičov?).

Inšpirácia pre dospelých,
ktorí trávia leto s deťmi.

•

Ponúknite deťom špeciálny knižný tip na leto.
Pomôže dôvod, prečo by sa knižka mohla páčiť
práve im a informácia o existujúcom filme.
Inšpirujte sa špeciálnymi tipmi na knihofilmové
úlety pre deti 9+ na www.uletsknihou.sk
a www.precitaneleto.sk
Či už si deti knihu prečítajú samy, alebo
si ju prečítate spolu, priebežne sa o nej aj
porozprávajte.
Dohodnite si termín domáceho kina, vytvorte si
spolu filmový plagát a kamaráti sú vítaní!

Porovnávanie knihy a filmu je
spúšťačom výborných rozhovorov!
•

•

Nechajte deťom priestor rozprávať a pýtať sa.
Buďte dobrými poslucháčmi. Deti rozmýšľajú
o zážitkoch z filmu alebo knihy dlhšie než
dospelí.
Nebojte sa pustiť do rozhovorov, prehlbujú
zážitok z čítania a robia z neho príjemnú
udalosť.
- Ostalo vám niečo vŕtať v hlave? Spýtajte sa
detí a podeľte sa o svoje postrehy.
- Kto teda naučil kamoša Obra naozaj čítať?
- Prečo vo filme vynechali tieto dve úlohy?
Ja by som to sfilmovala takto...
- Pri filme som sa bál oveľa viac ako pri
knihe!
- Čo by som robila, keby som bola ako
Momo bez rodičov?

Pozor na vekovú vhodnosť. Filmové spracovania
populárnych knižných predlôh nemusia mať vždy rovnakú
kvalitu a vekovú vhodnosť. Pomôžu online filmové recenzie
alebo si film pozrite vopred. Opätovné pozretie filmu alebo
prečítanie knihy prinesie vždy nové podnety...

