
Nowy cykl animacji dla najmłodszych.

Pouczający i atrakcyjny wizualnie projekt składający się z najnowszych polskich 

seriali i filmów animowanych dla dzieci, prezentowanych w tematycznych 

zestawach, gwarantujących nie tylko mądrą rozrywkę dla najmłodszych, ale też 

ciekawy punkt wyjścia do działań edukacyjnych. Prezentowane w ramach cyklu 

produkcje poruszają bliskie dzieciom tematy, pomagają w poznawaniu różnych 

zjawisk z otaczającego świata, rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami, 

nowymi sytuacjami, trudnościami i radościami, rozwijają dziecięcy świat 

wyobraźni.



wiek: 4 - 9 lat

czas trwania: 58 min

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw ZABAWY NA ŚNIEGU pokazuje najmłodszym, że zima 

to czas dobrej zabawy na śniegu w gronie najbliższych przyjaciół

Zabawy na śniegu

Żubr Pompik, Śnieżyca, s. I, odc. 3

Żubr Pompik, Tropy na śniegu, s. I, odc. 5

Mami Fatale, Śnieżne wojny, s. I, odc. 3

HipHip Hurra, Kto ukradł Słońce? s. II odc. 1

Przytul Mnie, Zima zła, s. I, odc. 8

Przytul mnie, Zimowy sen, s. I, odc. 9

Przedszkolaki, Śniegowe kule, s. III, odc. 9

Nowość!Nowość!



Razem
Czyli, o tym jak dobrze spędza się 

czas z drugim człowiekiem (albo misiem).

wiek: 4 - 9 lat

czas trwania: 60 min

W skład zestawu wchodzą:

Przedszkolaki, Nauka Tańca, s. II odc. 39.

Opowiadania z piaskownicy, s. I odc. 3.

Agatka, Agatka i motyl, s. II odc. 20.

Pamiętnik Florki, Razem, s. IV odc. 9.

Mami Fatale, Psinokio, s. I odc. 11.

Przytul Mnie, Trudna sztuka, s. I odc. 10.

Żubr Pompik, Duże i małe, s. I odc. 1.

Wybierz swój zestaw:

Zestaw skupia się na kwestii tworzenia relacji, współdziałania, 

współpracy, bliskości. Pokazuje jak wiele rzeczy można 

osiągnąć kiedy działa się razem, ale także ile może przynieść 

to radości i zadowolenia. Bohaterowie uczą się 

odpowiedzialności, otwartości, cierpliwości, pokonywania 

nieśmiałości i strachu związanego z kontaktem z rówieśnikami.



wiek: 4 - 9 lat

czas trwania: 57 min

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw PODRÓŻOWANIE skupia się na czerpaniu 

przyjemności podczas wspólnych wycieczek w nowe miejsca. 

To opowieści o przeżywaniu przygód z bliskimi i byciu 

otwartym na poznawanie nowych miejsc.

Podróżowanie
O radości poznawania 

i odkrywania nowych miejsc.

Agatka, Agatka i Marynarz, s. II odc. 6

Pamiętnik Florki, Podróż, s. I odc. 12

Mami Fatale, Herbatka z trollem, s.II, odc. 8

Mami Fatale, Italiano, s. II, odc. 11

Przytul Mnie, Cała naprzód, s. I odc. 6

Przytul mnie, Wycieczka, s. IV, odc. 

Przedszkolaki, Wycieczka do lasu, s. II odc. 34



wiek: 4 - 9 lat

czas trwania: 64 min

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw łączy w sobie siedem historii, skupionych wokół 

zagadnienia snu. Czasami jest on ich głównym tematem, 

czasami pretekstem do pokazania najmłodszym jakważna jest 

wyobraźnia.

Sen
O tym, że czasem się śni koszmary, a czasem

inne rzeczy...

HipHip Hurra, Dlaczego zniknęły drzewa, s. II odc. 22.

HipHip Hurra, Kto ukradł Słońce, s. II odc. 24.

Żubr Pompik, Liście, s. I, odc. 2.

Pamiętnik Florki, Sen, s. I odc. 12.

Mami Fatale, Pomidorowy dżin, s. II odc. 19.

Przytul Mnie, Zimowy sen, s. I, odc. 9.

Przytul Mnie, Wyobraźnia, s. II, odc. 6



wiek: 4 - 9 lat

czas trwania: 57 min

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw ZABAWA skupia się na kwestii budowania relacji podczas 

wspólnego spędzania czasu. To opowieści o współdziałaniu, 

pokazujące, że choćby i najbrzydsza pogoda nie przeszkodzi 

wyobraźni i dobrej zabawie.

Zabawa
O radości poznawania 

i odkrywania nowych miejsc.

Agatka, Agatka i Samolot, s. II odc. 9

Pamiętnik Florki, Barbara, s. I odc. 4

Mami Fatale, Pod fatalną banderą, s. I, odc. 8 s. II

Opowiadania z Piaskownicy, Lupa, s. I, odc. 2

Przytul Mnie, Zróbmy coś, s. III odc. 3

Przytul mnie, Deszcz, s. III odc. 11

Przedszkolaki, Zabawka Kasi, s. II odc. 37

Żubr Pompik, Meszki, s. I odc. 11



Zadzwoń i dowiedz się więcej: 87 739 51 76

Planet Cinema Ełk

Plac miejski 2, 19-300 Ełk

Możliwość dostosowania

godzin porannych seansów

Bilety dla grup 

w specjalnych cenach

Bezpłatny bilet 

dla opiekuna grupy

Bezpłatna kawa 

lub herbata dla opiekuna

POPCORN

Zestaw barowy

w promocyjnej cenie
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