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Wiara w siebie dodaje skrzydeł
W imieniu dystrybutora filmowego Kino Świat mam przyjemność przedstawić Państwu animowaną komedię familijną
„Manu. Bądź sobą!” o sympatycznym ptaszku-jerzyku, który przez całe dzieciństwo myślał, że jest mewą.
Manu dorasta w kochającej rodzinie, wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie pierwszej lekcji latania okazuje się, że
należy do zupełnie innego gatunku skrzydlatych. Odrzucony przez swoje dotychczasowe stado, opuszcza rodzinne
gwiazdo w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości. Na swojej drodze spotyka ptasie rodzeństwo jerzyków, które
szybko przyjmuje go do swojej paczki. Przyjaciołom towarzyszy pewien przerośnięty, niepotrafiący latać, ale za to
bardzo sympatyczny indyk Percival. Wkrótce wraz z mewami, wszystkie gatunki będą musiały połączyć siły, aby
stawić czoła gangowi gryzoni, który specjalizuje się w podkradaniu ptasich jaj. Za rogiem czai się jednak kolejne
niebezpieczeństwo, które pokaże, że w byciu sobą jest moc, a różnienie się od innych bywa bardziej przydatne niż
się wszystkim może wydawać.
„Manu. Bądź sobą!” to piękna i zabawna opowieść o tym, że naprawdę warto być sobą, a różnice nie mają
znaczenia. To film o przyjaźni i współdziałaniu, potwierdzający, że wiara we własne siły i możliwości stanowi klucz
do sukcesu – zwiększa motywację do działania, dając odwagę do podejmowania ważnych decyzji i pokonywania
trudności. Odpowiednia adaptacja filmu „Manu” do pracy dydaktyczno-wychowawczej będzie sprzyjać budowaniu
pewności siebie uczniów, przekona ich o własnej wartości oraz wzmocni poczucie skuteczności. To doskonała
okazja, by lepiej zrozumieć mechanizmy własnego myślenia. Odkrywać swoje cechy, talenty, umiejętności oraz
należycie je rozwijać.
W polskiej wersji językowej „Manu. Bądź sobą!” usłyszymy znakomite głosy: Czesława Mozila, znanego m.in.
z roli bałwanka Olafa z „Krainy Lodu” oraz Adama Zdrójkowskiego – gwiazdę serialu „Rodzinka.pl”, który ma
na swoim koncie udział w dubbingu przebojowego „Sing”. Promocję filmu wspiera hit laureatki dziecięcej Eurowizji
– Roksany Węgiel „Anyone I Want To Be” (blisko 20 milionów odsłon na samym serwisie Youtube), do którego
przygotowano specjalną wersję teledysku z fragmentami animacji.
Zachęcamy Państwa gorąco do obejrzenia „Manu. Bądź sobą!” oraz zorganizowania pokazów dla uczniów. Dla
wszystkich pedagogów zainteresowanych takimi seansami, przygotowaliśmy dodatkowe narzędzia pracy – scenariusze
zabaw i zajęć dydaktycznych dla dzieci od lat sześciu do uczniów III klasy szkoły podstawowej.
Film trafi do kin 5 kwietnia – serdecznie zapraszamy.
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