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Książka i kinematografia
Kinematografia- bazuje na obrazie. Lubimy oglądać filmy, bo nie tylko przenoszą nas w inny
świat, ale też dają złudzenie innego życia. Książki czynią to samo, tyle tylko, że w
odróżnieniu od kina bazują na słowie i zdecydowanie bardziej rozwijają wyobraźnię.
Niemniej doświadczenie pokazuje, że obie damy: zarówno tradycyjna książka, jak i
nowoczesna kinematografia potrafią ze sobą współpracować i to całkiem efektywnie. Z tym,
że to przeważnie książki stanowią inspirację dla kina, a rzadko odwrotnie.
Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy Jedna z najsłynniejszych
powieści Henryka Sienkiewicza. przedstawiająca losy dwójki dzieci,
Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlison, którzy zostali porwani na czarnym
lądzie. Pierwsza ekranizacja powstała w 1973 roku, wtedy w kinie film
obejrzało 17 milionów Polaków. Po raz drugi książkę sfilmowano w 2001
roku. Role dzieci zagrali Karolina Sawka i Adam Fidusiewicz.
Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter.Seria książek fantasy opisująca
przygody młodego czarodzieja w ciągu sześciu lat jego edukacji w Szkole
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie oraz rok po jej zakończeniu. Autorka
wyznała, że seria pojawiła się w jej głowie w niemalże pełnej postaci
podczas podróży pociągiem. Książki z tego cyklu cieszą się dużą
popularnością wśród dzieci i młodzieży, ale trafiają również do dorosłych
czytelników. Powieści o Harrym Potterze doczekały się ekranizacji.
Dotychczas zrealizowano pierwsze sześć części:  Harry Potter i Kamień
Filozoficzny (2001)  Harry Potter i Komnata Tajemnic (2002)  Harry
Potter i Więzień Azkabanu (2004)  Harry Potter i Czara Ognia (2005) 
Harry Potter i Zakon Feniksa (2007)  Harry Potter i Książę Półkrwi (2009) Główne role
dziecięce zagrali:  Daniel Radcliffe jako Harry Potter  Emma Watson jako
HermionaGranger Rupert Grint jako Ron Weasley „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”
zajmuje obecnie piąte miejsce na liście najbardziej kasowych filmów wszech czasów.
Astrid Lindgren – szwedzką pisarkę znają wszystkie dzieci. Wśród jej
dorobku literackiego znajduje się ponad 20 powieści i zbiorów opowiadań
dla dzieci, a ponadto sztuki teatralne i słuchowiska radiowe. Wiele z jej
powieści zostało sfilmowanych dzięki czemu autorka zdobył jeszcze
większą sławę. Jednym z bardziej znanych filmów jest film o
PipiLangstrump w Polsce znanej jako FiziaPończosznka. Został on
nakręcony w latach 70-tych ubiegłego wieku, a rolę rudowłosej Pipi
zagrała Inger Nilsson.

CliveStaples Lewis – Opowieści z Narnii Opowieści z Narnii w Polsce
znane są czasem jako Kroniki Narnii. Jest to popularna seria książek
fantastyczno-przygodowych autorstwa brytyjskiego pisarza C. S. Lewisa.
Opowiadają one o przygodach kilkorga dzieci, które dzięki magii
przenoszą się do niezwykłej krainy zwanej Narnią. Część książek została
kilkakrotnie sfilmowana – w postaci serialu animowanego, filmów i

miniseriali TV. Nad najnowszą ekranizacją, obejmującą jak dotąd Lwa, Czarownicę i Starą
Szafę, Księcia Kaspiana oraz planowaną Podróż Wędrowca do Świtu – pracował reżyser
Shreka, Andrew Adamson.
Lucy Moud Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza Film oparty na
powieści Lucy Moud Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza, napisanej
w 1908 roku. Opowiada historię osieroconej, 11-letniej Ani Shirley, która
została przygarnięta przez samotne rodzeństwo Mateusza i Marylę
Cuthbertów. Wrażliwa dziewczynka łatwo nawiązuje kontakty, ale bardzo
często popada w tarapaty. Ma na swoim koncie mnóstwo wybryków, takich
jak ciasto ze środkiem leczniczym, awantura z panią Linde czy upicie Diany
winem porzeczkowym. Jej głównym zmartwieniem są rude włosy, które pewnego dnia
farbuje na zielono. Pierwszy film powstał w 1919 roku i był to film niemy. Później powstało
jeszcze wiele filmów i seriali telewizyjnych. Najpopularniejsza ekranizacja powstała w 1985
roku, rolę Ani zagrała Megan Follows.
Jan Brzechwa – Akademia Pana Kleksa Na podstawie książki powstał w
1984 roku polsko-radziecki film fabularny w reżyserii Krzysztofa
Gradowskiego. Film miał dwie części: cz. I Przygoda księcia Mateusza cz.
II Tajemnica Golarza Filipa. Główne role zagrali: Piotr Fronczewski,
Sławomir Wronka, Leon Niemczyk, Zbigniew Buczkowski. W następnych
latach powstały kolejne filmy o przygodach Pana Kleksa:  Podróże Pana
Kleksa (1986)  Pan Kleks w kosmosie (1988)  Tryumf Pana Kleksa
(1999)
Frances Hodgson Burnett– Tajemniczy ogród Książka po raz pierwszy
została wydana w 1909 roku opowiada o przyjaźni trojga dzieci. Pewnego
dnia Mary znajduje opuszczony i zaniedbany ogród. Wraz z pomocą
miejscowego chłopca, Dickona udaje jej się przywrócić go do życia.
Postanawia, że odtąd będzie to miejsce wspólnych zabaw. Zaprasza tam też
swego kalekiego kuzyna Colina. Udaje im się stworzyć baśniową oazę pełną
pięknych kwiatów, zielonych drzew i krzewów. Jednocześnie umacnia się ich
przyjaźń. Powstało kilka ekranizacji powieści. Jedna z ostatnich powstała w
1993 roku. Film z międzynarodową obsadą wyreżyserowała Agnieszka Holland, a muzykę
skomponował Zbigniew Preisner.

Tylko rodzinka!
Mama, tata, siostra, brat
to rodzinka za pan brat

15 maja – Międzynarodowy
Dzień Rodziny
26 maja – Dzień Matki
1 czerwca – Dzień Dziecka
23 czerwca – Dzień Ojca

Rodzina – co to znaczy??
Rodzina
to podstawowa grupa społeczna,
składająca się z rodziców
i ich dzieci.

W rodzinie
opiekujemy się
sobą nawzajem.

Szczęśliwe są te dzieci, co mają Ojca i Matkę
Szczęśliwi i Rodzice, gdy mają dzieci
gromadkę.

Nietypowe święta w czerwcu
1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka, Dzień bez Alkoholu
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny
4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska
6 czerwca – Dzień bez samochodu, Światowy dzień pocałunku
7 czerwca – Dzień Chemika
8 czerwca – Dzień Informatyka, Święto Uwalniania Książek
9 czerwca – Dzień Agugaga
10 czerwca – Dzień Straży Granicznej
11 czerwca – Dzień podeptanych na śmierć w czasie tańca
12 czerwca – Święto Biura Ochrony Rządu
13 czerwca – Święto Dobrych Rad
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa
15 czerwca – Dzień Wiatru
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim
17 czerwca – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami
18 czerwca – Dzień Ewakuacji
19 czerwca – Teksański Dzień Emancypacji
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy
21 czerwca – Światowy Dzień Deskorolki
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”, Dzień Kultury Fizycznej
24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę, Dzień Przytulania
25 czerwca – Dzień Stoczniowca
26 czerwca – Dzień Zapobiegania Narkomanii
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa
28 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956
29 czerwca – Dzień Marynarki Wojennej i Ratownika WOPR
30 czerwca – Dzień Kapustnika i Dzień Rozwalania Zabawek

Deser z truskawami i serkiem
mascarpone
Składniki:







Truskawki
Serek mascarpone – 250 g
Śmietanka kremówka – 250 g
Cukier puder – 2 łyżki
Ekstrakt waniliowy – 1 łyżka
Herbatniki

Wykonanie:
Ten przepis na truskawki nie jest trudny w przygotowaniu, ale prezentuje
się bardzo efektownie! Doskonały jako przekąska na letnich domówkach
i przyjęciach w ogrodzie!
Krok 1.Kruszę herbatniki (najlepiej jest umieścić je w woreczku
strunowym i rozbić za pomocą tłuczka) i wsypuję ja na dno pucharka do
lodów.
Krok 2.Ubijam mikserem śmietankę kremówkę i dodaję do niej serek
mascarpone – wymieszany z cukrem pudrem i ekstraktem waniliowym.
Wszystko miksuję przez chwilkę. Tak powstały krem przekładam do
pucharka, tworząc warstwę nad herbatnikami.

Krok 3.Truskawki myję i pozbawiam szypułek. Idealnie nadają się to
tego szczypce do usuwania szypułek z truskawek. Rach-ciach i gotowe!
Przekrajam owoce na pół i układam z nich górną warstwę, aż wypełnię
pucharek po brzegi! Czasami wierzch tego deseru posypuję wiórkami
startej czekolady.

