Filmförslag till skolbio i Flen vt 20
F -åk3
Betyg
Titel / handling

Mirai min lillasyster
När 4-åriga Kuns får en lillasyster förändras hela hans
värld. Lyckan blir snabbt till besvikelse då föräldrarnas
mest bryr sig om lillasyster. Men så förändras allt när
han genom en förtrollad trädgård dras ut på magiska
äventyr med sin lillasyster från framtiden!
Tito och fåglarna
En epidemi sprider sig och människor i hela världen
insjuknar. Men farligast är rädslan att bli sjuk. 10-åriga
Tito ser hur jorden hotas och vill göra något för att
stoppa det. Hans pappa forskar kring fåglar och Tito
tänker att fåglarnas sång kan vara ett botemedel.
Stora stygga räven
Landsbygden är inte alltid så lugn och fridfull som man
kan tro och djuren på den här gården är särskilt
underliga: En kanin som spelar stork, En räv som tar
hand om en kycklingfamilj och en anka som vill vara
jultomten.
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