
Czy wiesz, że…. ten 

film to adaptacja 

książki?



Adaptacja

1. «przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone»

2. «przystosowanie utworu literackiego do wystawienia na scenie lub do 

sfilmowania; też: utwór literacki w ten sposób przystosowany»

3. «przystosowanie organizmów do warunków środowiska»

4. «zmniejszenie odczuwania określonych bodźców»



Ekranizacja

«opracowanie sztuki teatralnej, powieści itp. w wersji 

filmowej; też: film powstały na podstawie sztuki, powieści 

itp.»



SŁYNNE ADAPTACJE FILMOWE

Czy wiesz co to za film i na podstawie jakiej książki powstał?



NASZE PROPOZYCJE DO OBEJRZENIA

• Most do Terabithii 2007 reż. Gabor Csupo

na podstawie Katherine Peterson Most do Terabithii

• Magiczne drzewo 2008 reż. Andrzej Maleszka 

na podstawie Andrzej Maleszka Magiczne drzewo

• Mikołajek 2009 reż.  Laurent Tirard

na podstawie Rene Goscinny i Jean-Jacques Sempe

Mikołajek



Most do Terabithii
Katherine Peterson

• „Książka traktująca o przyjaźni, problemach w szkole, ale
przede wszystkim o wyobraźni dzięki której możemy
wszystko...”

• „Jednym słowem: Wielkie dzieło, do którego chce się wracać
i wracać.”

• „Przeczytałam tę książkę w dzieciństwie i pewnie bym jej
teraz nie pamiętała, gdyby nie to zakończenie. Ostatnio na
szczęście ukazał się świetny film na jej podstawie i mogłam
znowu przypomnieć sobie o tej wspaniałej książce. Polecam
wszystkim przeczytać, a potem obejrzeć film:)”



Magiczne Drzewo
Andrzej Maleszka

• „Wspaniała książka dla dzieci,
przenosząca w świat magii
i dziwnych zdarzeń.”

• „Super książka dla dzieci lubiących
przygody.”

• „Przeczytana od deski do deski
w ciągu jednego dnia.”



Mikołajek
Goscinny i Sempe

• „Prześmieszne, przezabawne historyjki, nie tylko 

dla młodego czytelnika.”

• „Niezawodny rozweselacz z uroczymi ilustracjami.”

• „Przezabawny zbiór opowiadań z życia chłopca

o imieniu Mikołaj i jego kolegów. Każda przygoda

to mnóstwo śmiechu. gwarantuję.”



Film czy Książka?

• Bazują na obrazie. 

• Pokazuje inny świat.

• Uczy i bawi.

• Bazuje na słowie.

• Zdecydowanie bardziej rozwija 

wyobraźnię.

• Wzbogaca słownictwo.

• Stanowi inspirację dla kina.

KSIĄŻKAFILM



Narodowy Program

Rozwoju Czytelnictwa

Pozwolił nam zakupić do 

biblioteki szkolnej wiele nowych, 

ciekawych książek.



Jeżeli kochasz zwierzęta i lubisz się nimi 

opiekować – możesz przeczytać:





Jeżeli interesuje Cię sport, możesz sięgnąć po:





Coś dla każdej dziewczyny:



Coś dla każdego chłopaka:



Lubisz przygodę, tajemnicę lub podróże?

Te książki są dla Ciebie!











BIBLIOTEKA 
SZKOLNA

ZAPRASZA

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 15.30

WTOREK 8.00 – 15.00

ŚRODA 8.00 – 15.30

CZWARTEK 8.00 – 15.00

PIĄTEK 8.00 – 14.00



ZAPRASZAM NA SEANS

Joanna Król


