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Micul Sam şi familia lui îşi petrec concediul pe
insula olandeză Terschelling, dar fratele lui
Sam îşi rupe piciorul chiar în prima zi. Lui
Sam nu-i convine, dar accidentul i-o aduce în
cale pe Tess, o fată ciudată care are un plan
ingenios de a-şi întâlni tatăl pe care nu l-a
cunoscut niciodată. Tess are doar o săptămână
la dispoziţie pentru a reuşi şi este sigură că
Sam poate fi de ajutor. Doar datorită ei va
descoperi băiatul cât de important este timpul
petrecut cu familia…

Teme: anxietate (teama pentru viitor),
maturizare, familie, prietenie, empatie
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Mai ții minte de ce voia Sam să fie singur și să petreacă din ce în ce mai
multe ore pe zi departe de familia lui? Crezi că „antrenamentul de
singurătate” al lui Sam e o idee utilă sau nu?

1.

Tess și Sam nu par să aibă multe în comun la început, dar prietenia care se
leagă între ei ajunge să le schimbe viețile în bine. Din ce ai observat în
film, cum au făcut ei să se împrietenească? Și cum au reușit să-și rezolve
conflictele?

2. 

Ce personaj ți-a plăcut cel mai mult și de ce? (ex: Sam, Tess, tatăl lui Sam,
mama lui Tess, bătrânul văduv etc.)

3.
Propuneri
teme de
discuție
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Care sunt culorile care predomină în film? Ce crezi că vor ele să transmită?
(tonuri de gri-auriu pentru nisip, albastru și galben – vacanță, marea și
soarele, două elemente care pot da oamenilor plăcere și bucurie, însă pot
să fie și periculoase)

4.

Realizează o fotografie, un video sau un desen care să folosească armonia
culorilor complementare. Ce atmosferă vrei să redai? Ce sentimente
dorești să transmiți? Cum vei folosi culorile pentru asta?

5.
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