Ciekawe propozycje filmowe na świąteczny czas

Aby wprawić pociechy w bożonarodzeniowy nastrój warto obejrzeć z nimi najbardziej popularne
świąteczne filmy. Jakie produkcje obejrzeć podczas rodzinnego, świątecznego seansu? Bajki
świąteczne dla dzieci opowiadają nie tylko o magicznym czasie Bożego Narodzenia, ale też
przypominają i uczą co jest w tym czasie (i nie tylko) najważniejsze. Chociaż co roku pojawiają się
nowe produkcje, warto też zwrócić uwagę na starsze animacje.

Jedną z propozycji jest "Ekspres polarny", animacja stworzona w 2004 roku. W filmie
poznajemy historię małego chłopca, który wątpi w istnienie świętego Mikołaja. Pewnego dnia
przed jego domem pojawia się pociąg, który zabiera go na biegun północny do siedziby
świętego. Chłopiec będzie miał szanse przekonać się, że wiara czyni cuda. "Ekspres polarny"
uznawany jest za najdroższą animacją w historii kina - na jej stworzenie przeznaczono 165
mln dolarów.
"Artur ratuje Gwiazdkę" to idealna propozycja dla małych niedowiarków. Twórcy animacji
postanowili w ciekawy sposób wytłumaczyć dzieciom to, jak świętemu Mikołajowi uda się
jednej nocy dostarczyć wszystkie prezenty dla dzieci na całym świecie. W bajcie poznają
skomplikowany system oraz armię pomocników, którzy pomagają w całym przedsięwzięciu.
Wśród starszych animacji warto zwrócić uwagę na bajkę z 1998 roku. "Rudolf
Czerwononosy Renifer" to produkcja, która doczekała się wielu wersji filmowych i
musicalowych. W filmie opowiedziana jest historia Rudolfa, który marzy o dostaniu się do
zaprzęgu Mikołaja. Przeszkodą, która sprawia że staje się także obiektem drwin, jest
czerwony nos renifera. Rudolf postanawia uciec z wioski, jednak niebawem będzie musiał do
niej wrócić, ponieważ tylko dzięki niemu będzie można dostarczyć prezenty dla dzieci.
Disneyowska "Opowieść wigilijna" z 2009 roku spodoba się nie tylko dzieciom, ale też
dorosłym. W filmie opartym na książce Charlesa Dickensa poznajemy historię starego skąpca,
Scrooge'a, który zostaje nawiedzony przez trzy duchy świąt Bożego Narodzenia. Każdy z
nich przedstawia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Duchy przypominają mu jego winy i
pokazują co się stanie, jeśli nie zmieni swojej postawy.

Wśród polecanych bajek na święta dla dzieci znajdują się
także:












"Opowieść wigilijna Myszki Miki"
"Grinch. Świąt nie będzie"
"Cud na 34 ulicy"
"Magiczne święta"
"Renifer świętego Mikołaja"
"Rok bez Mikołaja"
"Renifer Niko ratuje Gwiazdkę"
"Przyjaciel świętego Mikołaja"
"Wigilijna opowieść o 12 pieskach"
"Dziewczynka z zapałkami"
"Pada Shrek"

Świąteczne filmy dla dzieci na Netfliksie
Na święta Bożego Narodzenia swoje propozycje dla dzieci przygotował także Netflix.
Serwis przedstawił ułatwienie dla rodziców, dzięki którym będzie można dostosować bajkę
do wieku dziecka. W przeglądarce internetowej należy wpisać
http://www.netflix.com/browse/genre/X, gdzie zamiast "x" należy wstawić jeden z
poniższych kodów:





1474017 - wszystkie rodzaje świątecznych filmów dla dzieci i rodzin.
1477201 - filmy dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.
1477204 - filmy dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat.
1477206 - filmy dla dzieci w wieku 11 i 12 lat.

