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EDUCATIFF

Un film amuzant şi emoţionant despre
adolescenţi cu diferite necazuri, care-şi
descoperă vocea şi talentul, călărind şi
confecţionând căluţi pe băţ. Faceți cunoștință
cu Aisku, Elsa și Alisa și cu hobby-ul lor
neobișnuit, care le permite să uite de
toate celelalte probleme. În Finlanda, în jur de
10.000 de călăreți iau acest hobby la fel de în
serios ca orice pasionat de echitație.
Descoperă și tu acest hobby original și
impactul pe care îl are în viața tinerilor
finlandezi.
Teme: pasiune, competiție, rivalitate,
comunitate, echipă
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1.
Câte sporturi cunoști? Fă o listă cu sporturile de echipă pe care le știi și cu
cele individuale. Dacă ai vizionat filmul cu colegii sau în familie, comparați
listele. V-a ieșit o listă mai mare împreună? Dacă ai vizionat doar tu, caută
pe internet 3 sporturi de echipă și 3 individuale despre care nu știai că
există. La final, e vreun sport care te-a antuziasmat și pe care ai vrea să-l
încerci?

Propuneri
teme de
discuție

2.
Cum ți s-a părut sportul cu căluții pe băț? Ce elemente din competiție ai
identificat că se aplică și altor sporturi?

3.
De ce crezi că în Finlanda este atât de popular acest sport? Te poți gândi la
o tradiție similară de la noi din țară? (Dacă nu, caută informații despre
tradiția Călușarilor)

4.
Care sunt diferențele dintre un film documentar și unul de ficțiune? Ce
lucruri nu te aștepți să vezi într-un documentar? Dar într-un film
„inventat” (pentru care cineva a scris povestea, în formă de scenariu)?
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