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OPIS FILMU:
„Dzień czekolady” to zachwycająca ekranizacja pełnej magii książki, która opowiada
o przygodach Moniki i Dawida. Dwójkę niezwykłych bohaterów połączy nie tylko przyjaźń,
ale też wspólny sekret. Odkryją świat, w którym żyją zjadacze poniedziałków, wtorków
i kolejnych dni tygodnia. Czy uda im się spełnić marzenie i cofnąć czas?
Poznaj z nimi tajemnicę starego zegara i obudź szalonego Skoczka Czasu, który za pomoc
żąda zapłaty w czekoladzie. Może dowiesz się również, kim tak naprawdę jest tajemnicza
kotka, którą przygarnął Dawid, i dlaczego Monika chodzi w hawajskiej spódniczce hula.
„Dzień czekolady” to opowieść o tęsknocie, miłości i wyobraźni tak potężnej, że niemożliwe
staje się możliwe, zmieniając życie wszystkich bohaterów na zawsze.
Film powstał na podstawie nagradzanej książki Anny Onichimowskiej pod tym samym
tytułem.
Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

REŻYSER O FILMIE:
„Chciałem, żeby film, poza tym, że jest przyjemną rozrywką, posiadał walory edukacyjne”
Jacek Piotr Bławut, reżyser filmu „Dzień czekolady”
INNI O FILMIE:
„Dzień czekolady to kino wartości”.

- Magdalena Cielecka (aktorka, filmowy Kelner)

„Dzień czekolady uczula rodziców, żeby nie bagatelizować niektórych zachowań, żeby
rozmawiać z dziećmi i być przy nich”.
- Katarzyna Kwiatkowska (aktorka, filmowa Wiedźma)
„To kino wartości, którego przesłanie zostaje w sercu i przypomina o tym, co jest
najważniejsze”.
„Dzień czekolady to najmądrzejszy film, jaki możesz pokazać swojemu dziecku w tym
roku”.
- Maria Rotkiel, psycholog i terapeutka rodzinna
Na podstawie materiałów:
http://www.dystrybucjamowiserwis.pl/filmy/42-dzien-czekolady
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