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YUKU A HIMALÁJSKÁ KVĚTINA
Belgie, Francie | 2022 | 62 minut | režie: Arnaud Demuynck, Rémi Durin

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu.

  Řekni, jaká zvířátka na plakátě vidíš. 

  Odehrává se podle tebe příběh v lese, nebo ve městě? 

  Myška na plakátě drží nějaký hudební nástroj – napadá tě, 
 co to je? 

/ Po projekci /
Příběh filmu
Nejspíš sis všiml/a, že ses postupně se všemi zvířátky z plakátu ve filmu setkal/a.

  Zkus říct pár slov o každém z uvedených zvířátek. Bylo některé opravdu velmi nebezpečné? 

	Jaká byla liška? O čem byla její píseň?
	Co chtěl udělat Yuku vlk? 
	Které zvířátko bylo nejveselejší, ač mělo nebezpečný život?
	Proč na králíka neustále padala smršť šípů?
	Čeho se nejvíce bojí krysa?

  V příběhu se zpívalo mnoho písniček. Znáš pojmy jako muzikál nebo opera? Jde o příběhy (film nebo 
divadlo), které jsou zpívány zpěváky. Viděl/a jsi již někdy pohádku, kde se také zpívá hodně písniček? 
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Hádanky
Yuku dává zvířátkům z lesa hádanky. Vzpomeneš si na hádanku, kterou dostala Yuku od babičky na začátku 
příběhu? 

  Na co Yuku přišla, když objevila nádhernou himálajskou květinu? 

  Co znamená, když řekneme, že něco roste v našem srdci?

  Znáš podobně těžkou hádanku, kterou bys ty řekl/a vlkovi na dobrodružné cestě?

Babička a krtek
Všechny myšky jsou vystrašené z toho, že babička musí odejít. Ale ta je velmi statečná a smířená s tím, že 
brzy odejde se slepým krtkem.

  Pochopil/a jsi, co znamená, že si pro babičku přijde slepý krtek?

  Koho tedy krtek ve filmu představuje? Znáš takovou postavu i z jiných pohádek? Možná dokonce více 
strašidelnou? 

  Proč babička s krtkem odešla i přesto, že měla semínko himálajské květiny? 


