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Aureola Od Stanisława do
Karola - Komplet 3 książek i 3
płyt DVD
Cena

76,00 zł

Cena poprzednia

85,00 zł

Numer katalogowy

id2853

PKWiU

58.11

Opis produktu

Komplet
3 dzieci
częściAureola
filmówod oStanisława
polskich
świętych dla
do Karolakomplet 3xDVD + 3xKsiążeczka

Czas trwania:

13 x 15 min. + BONUSY

Wydawnictwo Promyczek
format: 3 x płyta DVD w albumie
Książka: życiorysy, modlitwa, piosenka, informacja o sanktuarium (30 stron każda)
Odbiorca: dzieci 3+
Projekt „Aureola” jest niezwykłym przedsięwzięciem w historii polskiej kinematografii, niosącym treści patriotyczno-katolickie
skierowane do najmłodszego widza. Na całą serię filmów składa się 13 odcinków (każdy trwa około 15 minut) w formie
widowiska teatralno-studyjnego, w którym występuje aktor z trzema kukiełkami. Do każdej części dołączona jest również
dwuminutowa animacja przedstawiająca historyczne sceny z życia wielkich Polaków oraz piosenka.
Adresatami filmów są dzieci w wieku od 3 lat, a także ich rodzice, nauczyciele, katecheci, duszpasterze – wszyscy, którzy
poszukują bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju najmłodszych.
Filmy mogą stanowić wspaniałą pomoc katechetyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Na trzech płytach DVD znajdują się następujące filmy:

cz. 1: Święta Rodzina, Św. Stanisław ze Szczepanowa, Św. Kinga, Św. Jadwiga Królowa, Św. Stanisław Kostka,
cz. 2: Błogosławiony Edmund Bojanowski, Św. Brat Albert Chmielowski, Św. Urszula Ledóchowska, Św. Maksymilian Maria
Kolbe

wygenerowano w programie shopGold

cz. 3: Błogosławiona Karolina Kózkówna, Św. Faustyna Kowalska, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, Św. Jan Paweł II

Aureola to pełne ciepła codziennych rozmów spotkania rozśpiewanego rodzeństwa Karolinki i Piotrusia (kukiełek) z
zakonnikiem Nikodemem (aktorem) i maleńką, białą jak anioł papugą Mądralką (pacynka). Bohaterowie widowiska spotykają
się w namiastce Raju-klasztornym ogrodzie z OKNEM DO NIEBA, w którym kryje się „aureoloskop”. Ogród jest pełen śladów
legend i tajemnic związanych z polskimi świętymi. To tutaj w dzieciach rozbudzana jest ciekawość fenomenem świętychprzyjaciół Pana Boga. Dzieciom, poprzez przykłady z ich życia prezentowane są takie wartości i cnoty jak altruizm, czystość,
poświęcenie, męstwo, pobożność, hojność i wiele innych.
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