
Filmový kabinet deťom je výchovno-vzdelávací projekt Asociácie slovenských filmových klubov, určený 
pre najmladších divákov. Je zostavený tak, aby sa deti hravou formou dozvedeli čo najviac o princípoch 
fungovania animovaného filmu. Skladá sa z interaktívnej lektorskej prednášky, pásma animovaných 
filmov a praktického workshopu.

Premietané filmy sú zamerané na slovenských tvorcov a ich filmy vytvorené plôškovou animačnou 
technikou. Princíp tejto techniky spočíva v skladaní obrázkov z pripravených dvojrozmerných, väčšinou 
papierových plôšok, vystrihnutých do požadovaného tvaru. Napríklad: hlava, telo, ruky, nohy, prípadne 
ďalšie rekvizity, z ktorých animátor poskladá postavičku. Potom jednotlivými plôškami pohybuje a vzniká 
dojem, že postavičky na obrázkoch zázračne ožili. Jedná sa o technologicky aj časovo menej náročnú 
techniku. Deti si ju môžu vyskúšať v rámci praktického workshopu. Za pomoci lektoriek si  vyrobia 
vlastného pohyblivého plôškového panáčika.

Interaktívny materiál je určený pre deti a rodičov. Zahrajte sa spoločne s hrdinami animovaných príbehov! 
Vytvorte si doma  ďalšiu postavičku (a rozmanité rekvizity) a vyskúšajte si celá rodina prácu animátorov.  
Vymýšľať vlastné príbehy a dobrodružstvá je zábava!

Informácie o projekte nájdete na stránke www.asfk.sk alebo na FB profile Filmový kabinet deťom.

MIMI A LÍZA – BLUDISKO
Mimi zablúdila. Pomôž jej, aby sa opäť stretla s Lízou. 
Ale pozor! Lord Vírus číha za rohom!

DANKA A JANKA – NÁJDI 5 ROZDIELOV
Danka a Janka sú dvojičky. Všetci hovoria, že sa podobajú ako vajce vajcu. 
Rozoznať ich dokážu len rodičia a najlepší kamaráti. Nájdeš medzi nimi 5 rozdielov?

DROBCI – TAJNIČKA VO VEŽI
Pomôž Benovi a Tomovi vyplniť tajničku skôr,  než sa im veža celá rozpadne na márne kúsky!
1 . Mimi a Líza sú najlepšie ...?
2 . Príbehy, v ktorých dobro vždy zvíťazí nad zlom...?
3.  Používa ju každý, kto vymýšľa a tvorí príbehy...?
4.  Premietajú sa tam filmy...?
5.  Ben a Tom sú ...?
6. Oživenie nepohyblivých postavičiek a predmetov je ...?
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