
Filmy i seriale familijne oraz bajki warte obejrzenia. 

 

Kategoria wiekowa 7- 13, bajki dla młodszych dzieci.  

• Klaus (dostępny na netflix) – historia listonosza, który zostaje karnie wysłany na 

niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Mieszkańcy wyspy są ze sobą skłóceni, 

nikt nie widzi potrzeby wysyłania listów. Piękna historia o przyjaźni i dążeniu do celu 

mimo przeciwności losu.  

• W głowie się nie mieści (dostępny na hbo go, w Internecie) – Gdy dziewczynka 

przeżywa trudne chwile związane z przeprowadzką, jej dotąd działająca doskonale 

konstrukcja psychiczna, zaczyna się chwiać w posadach. Na ratunek ruszają Radocha 

i Smutna docierając do najdalszych jej zakamarków.  Piękna, mądra historia.  

• Mały Książę ( dostępny na netflix) – znana Wszystkim historia przedstawiona w 

nowy sposób.  Mała Dziewczynka zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym staruszkiem z 

sąsiedztwa, który przedstawia się jako Pilot. Nowy znajomy opowiada jej o 

niezwykłym świecie, gdzie wszystko jest możliwe. Świecie, do którego dawno temu 

zaprosił go przyjaciel – Mały Książę. Tak zaczyna się magiczna i pełna przygód 

podróż Dziewczynki do krainy jej własnej wyobraźni i do bajkowego uniwersum 

Małego Księcia. 

• Zwierzogród (dostępny na hbo go) – historia nietypowej kariery policyjnej królika – 

Judy Hoops.  

• Był sobie pies (dostępny na cda) -  To opowieść o miłości, przyjaźni i przywiązaniu, 

które pokonuje wszystkie bariery. Chłopiec, który w dzieciństwie dostaje psa, dorasta 

z nim, jednak kres psich dni jest szybszy niż ludzkich. Okazuje się jednak, że 

zwierzęca reinkarnacja istnieje – przynajmniej w tym filmie.  

• Coco  (dostępny na cda) - Coco to opowieść o meksykańskim chłopcu, który kochał 

muzykę tak bardzo, że przeniosła go ona do świata umarłych. Świata który miał 

szansę poznać, by dowiedzieć się, że zmarli to nie tylko zdjęcia, ale prawdziwe 

historie prawdziwych ludzi. W tej opowieści wszystko jest piękne: pokazanie tradycji 

meksykańskich, związanych ze śmiercią, muzyka i sama animacja jest tak piękna, że 

zapiera dech. Wzruszenia i śmiech, plus mnóstwo mądrości. 

• Heidi (2015, dostępny na cda) – historia osieroconej Heidi, która ma ułożone życie z 

dziadkiem na łonie natury. Spokój burzy pojawienie się ciotki, która chce 

ucywilizować dziewczynkę. Zabiera ją do miasta, gdzie Heidi poznaje 

niepełnosprawną Klarę…  

• Bella i Sebastian (dostępny na cda) - Akcja filmu dzieje się w cudownych i 

malowniczych Alpach w 1943 roku. Mieszkańcy wioski tracą swoje owce. Tymczasem 

Sebastian spotyka w górach samotnego owczarka, z którym się zaprzyjaźnia. Czy to Bella jest 

winna porwaniom owiec? Wspaniały klimat i piękne okoliczności przyrody dla dorosłych i 

oczywiście chłopiec i pies dla dzieci.  

• Odlot (dostępny na netflix) - Film porusza głębokie nuty. Wartość przyjaźni, pogoń za 

marzeniami, że nawet nie będąc już najmłodszym wciąż można zmienić swoje nastawienie i 

wziąć świat za rogi! 



• Niania McPhee  - do gromadki niesfornych dzieci wychowujących się tylko z tatą 

trafia z pozoru straszna niania, która odmieni życie całej rodziny. Mnóstwo śmiechu i 

wzruszeń. 

• Puffin Rock, Wyspa Puffinów (bajka dla młodszych dzieci, dostępna na netflix) - 

Wyjątkowo pozytywna edukacyjna bajka dla dzieci o przygodach małych 

maskonurów. Przyjemna grafika narysowana piękną kreską i ciekawe dialogi 

sprawiają, że naprawdę lubię tę bajkę. Ma sporo walorów edukacyjnych. Bohaterami 

są Oona i Baba – rodzeństwo, które spędza ze sobą sporo czasu na zabawach i 

poznawaniu świata. Bajka pokazuje dzieciom, że warto opiekować się innymi. 

• Detektywi z domku na drzewie (bajka dla młodszych dzieci, dostępna na netflix) 

-  Tobi i Teri pomagają sobie i współpracują  przy wyjaśnianiu ciekawych spraw. 

Animacja jest naprawdę piękna i bardzo interesująca dla dzieci. Jest z polskim 

dubbingiem. 

• Mała Lama (bajka dla młodszych dzieci, dostępna na netflix) – historia małej 

Lamy, która uczy się wraz ze swoją mamą czym jest przyjaźń, zabawa, poznaje świat 

i nowe rzeczy.  

• Rodzeństwo Willoughby (dostępny na netflix) - Czwórka dzieci porzuconych przez 

samolubnych dorosłych uczy się, jak dostosować swoje staroświeckie przekonania 

do współczesnego świata. 

 

 

Kategoria wiekowa 13 + 

• Ania, nie Anna ( serial dostępny na netflix) – historia Ani Shirley z Zielonego 

Wzgórza w wersji fabularnej.  Przygody Ani to ponadczasowa i aktualna opowieść, 

poruszająca między innymi kwestie tożsamości, feminizmu, konfliktów i uprzedzeń.  

• Nasza Planeta (serial dostępny na netflix) – piękny serial dokumentalny,  z którego 

można dowiedzieć się jak zmiany klimatyczne wpływają na naszą planetę.  

• Atypowy (dostępny na netflix) – serial opowiada historia 18 letniego Sama z 

autyzmem, który przechodzi tak jak każdy przez problemy wieku dorastania: 

nieszczęśliwa miłość, kłopoty w domu, przyjaźń.  

• Mecz życia (dostępny na cda) – historia młodej piłkarki, której na drodze do kariery 

staje białaczka 

• Wicher (dostępny na cda) - historia nastoletniej Miki, która z powodu problemów w szkole 

zostaje wysłana na wakacje do babci prowadzącej stadninę. Film o trudnych relacjach między 

pokoleniami, które poprawić może dzielona pasja i wspólny cel. W przypadku Miki i jej babci 

będzie to walka o niezwykłego konia o imieniu Wicher. 

• Boyhood (dostępny na cda) – historia życia pewnego chłopca pokazana od 5 roku 

życia aż do startu w dorosłość. Poruszający, wzruszający film o dorastaniu. 

Ponadto: www.kinowtrampkach.pl – zbiór krótkometrażowych filmów edukacyjnych dla 

dzieci w różnym wieku, dostępne za darmo po zarejestrowaniu.  

 

http://www.kinowtrampkach.pl/

