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Film przeznaczony dla dzieci i ich rodziców. W zabawny i niepowtarzalny, bo „muminkowy”, sposób
zaprasza widza do wspólnej bajkowej podróży po Dolinie Muminków. Towarzyszymy bohaterom w
powrocie do przeszłości, do młodzieńczego życia Tatusia Muminka. Bohater z zaciekawieniem opowiada
o swoich przygodach z dzieciństwa, o poznawanych przyjaciołach czy konieczności zmierzenia się i
poradzenia sobie z trudnościami.

TEMATY DO OMÓWIENIA

Film stwarza okazję do omówienia z uczniami trzech tematów:
→ Możesz być odważny;
→ Opowiem ci o moim życiu;
→ Domowe sposoby na kłopoty.

Możesz być odważny

W filmie poznajemy Tatusia Muminka, który zaciekawia Muminka opowieściami z lat młodości.
Uczestniczył w licznych sytuacjach, o których opowiadał z poruszeniem. Wspominanie wielu przeżytych
przygód, przypominanie sobie o poznanych przyjaciołach i przekazywanie tego Muminkowi wzbudzało
wzruszenie, zarówno u Tatusia, jak i u Muminka. Wielopokoleniowy kontakt sprzyjający budowaniu
bliskości to wzajemna uważna komunikacja. Opowieści rodzica z dawnych lat mogą stać się dla dziecka
inspiracją do odważnego poznawania świata. Odwaga jest jedną z ważniejszych wartości człowieka.
Wspólne rozmowy na temat odważnych zachowań są niezastąpioną zachętą do rozwijania u dzieci i
nastolatków potrzeby autonomii, ustanawiania własnych granic czy budowania poczucia bezpieczeństwa.
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Pytania: Która przygoda spodobała Ci się najbardziej? Gdybyś mógł/mogła wcielić się w rolę któregoś z
bohaterów/bohaterek, to kim chciałbyś/chciałabyś zostać? Co to znaczy „jestem odważny”? W jakiej
sytuacji czułeś/czułaś, że jesteś odważny/odważna? Kto z Twojej rodziny, znajomych, a może zwierząt
pokazuje Ci, jak być odważnym/odważną?

Opowiem Ci o moim życiu

Tatuś Muminka, zawsze poważny, opanowany, spokojny, zaimponował Muminkowi, opowiadając o
bardzo ciekawych przygodach, w których uczestniczył, będąc dzieckiem. Jako widzowie towarzyszymy
bohaterom w przeprawach przez niezwykłe krainy, spotykamy znajomych przyjaciół. Zaciekawiony
Muminek był pod ogromnych wrażeniem tak wielu przygód Tatusia. Dorośli często obawiają się
opowiadać dzieciom o swoich przeżyciach z przeszłości. Dzieci natomiast mają naturalną otwartość i
ciekawość otaczającego ich świata. Taki wspólny, wielopokoleniowy powrót do przeszłych radosnych
przygód jest doskonałym budulcem bliskości pomiędzy dorosłymi i dziećmi. A dzięki uczestniczeniu w
niezapomnianych przygodach na różnych etapach życia w dowolnym momencie można przywoływać te
przyjemne doświadczenia i w wyobraźni odtwarzać je na nowo.

Pytania: W jakich przygodach uczestniczył Tatuś Muminka? Która z nich podobała Ci się najbardziej? Czy
przydarzyła Ci się ciekawa przygoda podczas ostatnich wakacji, ferii? Kto z Twoich bliskich opowiada
ciekawe historie ze swojego dzieciństwa? Wyobraź sobie, że Twoja mama, tata, babcia, dziadek mają
tyle lat co Ty teraz; każdy z nich jest dzieckiem i żyje w swoim domu, w swoich dawnych czasach, chodzi

do szkoły, bawi się ze swoimi przyjaciółmi – jak wygląda życie każdego z nich? Co lubią robić? Jak
spędzają czas? Przypomnij sobie jakąś najzabawniejszą usłyszaną od bliskich historię z ich życia.

Domowe sposoby na kłopoty

Mama Muminka jest bardzo troskliwą opiekunką dla swojego synka. Znajduje rozwiązania w najbardziej
kłopotliwych sytuacjach, które początkowo wydają się bardzo trudne i skomplikowane. Zawsze z
niezwykłym spokojem i jednocześnie stanowczością wskazuje Muminkowi najlepsze dla niego wyjście z
trudności. Muminek ucierpiał i stracił ogonek, co powodowało wstyd i ograniczało jego chęci do
wychodzenia z domu. Mama i tym razem znalazła sposób na odrośnięcie utraconej części ciała synka.
Specjalna ziołowa mikstura doprowadziła do błyskawicznego „wyzdrowienia” Muminka.

Pytania: W jakiej sytuacji Muminek stracił ogonek? Jak czuł się Muminek bez ogonka? Jaką miksturę na
wyrośnięcie ogonka przygotowała Mama Muminka? Jakie „domowe” sposoby stosuje Twoja mama,
kiedy zachorujesz? Opowiedz o metodach na chorobę czy uszkodzoną część ciała stosowanych w Twoim
domu (może pijesz specjalnie przygotowany syrop z ziół, czosnku na przeziębienie? może moczysz nogi
w wodzie z solą, kiedy zmarzniesz na dworze? może szybko dotykasz zimnego ucha, kiedy oparzysz
opuszki palców?).
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