Λίστα Παιδικών Ταινιών για Δημοτικά Σχολεία

Ψάχνοντας την Ντόρι (μεταγλωττισμένο)
(διαθέσιμο και σε 3D)
Πλοκή: Έξι μήνες έχουν περάσει από τη διάσωση του μικρούλη Νέμο. Η ηρωίδα
αυτής της περιπέτειας, η αμνησιακή Ντόρι, ζει ήσυχα ανάμεσα στα άλλα ψαράκια
κλόουν. Σε μια επίσκεψη του σχολείου της πλάι στον Νέμο για να δουν ψάρια που
αποδημούν, αισθάνεται νοσταλγία για το δικό της σπίτι και μαζί της έρχονται
παιδικές μνήμες. Θυμάται κάτι για ένα κόσμημα του Μοντερέι στην Καλιφόρνια.
Μαζί με τον Νέμο και τον Μάρλιν, ξεκινάει το δύσκολο ταξίδι για να βρει την
οικογένεια της και μαζί καταλήγουν στο ινστιτούτο θαλάσσιας ζωής της ακτής
Μοντερέι, όπου συναντούν τον Μπέιλι, μια λευκή φάλαινα, την Ντέστινι, μια
φάλαινα καρχαρία και το χταπόδι Χανκ, οι οποίοι γίνονται οι οδηγοί της Ντόρι.
Μπάτε Σκύλοι Αλέστε (μεταγλωττισμένο)
Πλοκή: Ο Μαξ, ένα τεριέ, ζει στην ησυχία του σε ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν.
Όντας ο αγαπημένος της αφεντικίνας του, βλέπει τη ζωή του να αναποδογυρίζει
όταν στο σπίτι μπαίνει ένα ατσούμπαλο μπάσταρδο, ο Ντουκ. Πρέπει όμως να
αφήσουν στο πλάι τις αψιμαχίες τους, όταν ανακαλύπτουν ότι ένας αξιαγάπητο
λευκός κούνελος, ο Σνόουφλεϊκ, διοργανώνει έναν στρατό από αδέσποτα με
σκοπό να πάρει εκδίκηση από όλα τα ευτυχισμένα κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες
τους.
Το Βιβλίο της Ζούγκλας (μεταγλωττισμένο)
(διαθέσιμο και σε 3D)
Πλοκή: Το Βιβλίο της Ζούγκλας διηγείται την ιστορία του Μόγλη, ενός μικρού
αγοριού που μεγάλωσε στη ζούγκλα από μια οικογένεια λύκων. Ο ίδιος
αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πλέον καλοδεχούμενος στη ζούγκλα, όταν ο
θηριώδης τίγρης Σιρ Χαν, που τρομοκρατεί όλα τα υπόλοιπα ζώα, θέλει να τον
εξοντώσει. Ο Μόγλης αναγκάζεται να εγκαταλείψει το μοναδικό μέρος που
θεωρεί πατρίδα του. Έτσι, ξεκινάει ένα συναρπαστικό ταξίδι αυτογνωσίας, στο
οποίο θα έχει ως καθοδηγητές τον Μπαγκίρα, έναν βλοσυρό πάνθηρα, και τον
Μπαλού, μια πολύ συμπαθητική αρκούδα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα
συναντήσει διάφορα άλλα πλάσματα της ζούγκλας, μερικά από τα οποία φαίνεται
να μην έχουν και τόσο φιλικές διαθέσεις.

Angry Birds: Η ταινία (μεταγλωττισμένο)
(διαθέσιμο και σε 3D)
Πλοκή: Ο Red (το κόκκινο πουλί του παιχνιδιού), αφού χαλάει σε καθημερινή
βάση τη διάθεση και το κέφι των πάντων, εισάγεται εσπευσμένα σε μια ειδική
κλινική, ώστε να καταφέρει να διαχειριστεί το οξύθυμο του χαρακτήρα του. Εκεί
θα γνωριστεί με διάφορα άλλα, επίσης «προβληματικά», πουλιά και θα
αναπτύξουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Τα πράγματα κυλάνε αρκετά ήρεμα, ώσπου
εμφανίζονται τα γουρούνια και οι ισορροπίες ανατρέπονται. Όταν τα πράγματα

σκουραίνουν, θα χρειαστεί να καταφύγουν σε έναν αετό-γκουρού, για να τους
προσφέρει καθοδήγηση.

Ζωούπολη (μεταγλωττισμένο)
(διαθέσιμο και σε 3D)
Πλοκή: Η Ζωοτόπια είναι μια μοντέρνα μετρόπολις των ζώων, μια πόλη δίχως
προηγούμενο. Ένα μέρος όπου ζώα κάθε λογής ζουν το ένα δίπλα στο άλλο. Από
τον μεγαλύτερο ελέφαντα, ως τον μικρότερο σκίουρο, όλα είναι εδώ. Αλλά όταν
καταφτάνει η φύση αισιόδοξη αστυνόμος Τζούντι Χοπς, ανακαλύπτει ότι είναι η
πρώτη λαγός στο αστυνομικό σώμα, αποτελούμενο από σκληροτράχηλα, μεγάλα
ζώα. Αποφασισμένη να αποδείξει την αξία της, βρίσκει την ευκαιρία να αναλάβει
μια υπόθεση, ακόμα κι αυτό τη ζευγαρώνει με έναν εξυπνάκια αλεπούδο, τον Νικ
Γουάιλντ. Μπροστά τους έχουν μονάχα 48 ώρες να λύσουν το μυστήριο, ώστε να
βρεθεί ένα ζώο που εξαφανίστηκε.

Ο Μικρός Πρίγκιπας (μεταγλωττισμένο)
Πλοκή: Ένα τολμηρό, ταλαντούχο και γεμάτο περιέργεια κοριτσάκι ζει με την
εξίσου ταλαντούχα, αλλά υπερεκτιμημένη μητέρα του. Όταν μετακομίζουν σε νέα
γειτονιά, το κορίτσι γνωρίζει τον εκκεντρικό και δύστροπο γείτονα της, τον
«αεροπόρο». Εκεί, μαθαίνει για την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα, όπου ένας
πιλότος πέφτει στην έρημο και συναντάει έναν μικρό πρίγκιπα από κάποιον
μακρινό πλανήτη. Αυτή η ιστορία θα ενώσει το κορίτσι και τον αεροπόρο και μαζί
θα ζήσουν μια απίθανη περιπέτεια.

Ο Καλόσαυρος (μεταγλωττισμένο - διαθέσιμο και σε 3D)
Πλοκή: Ο αστεροειδής, που όπως γνωρίζουμε έπεσε κατά την προϊστορία στη Γη
και κατάστρεψε τους δεινοσαύρους, αστοχεί (…) και οι δεινόσαυροι συνεχίζουν
κανονικά την πορεία τους ως και την παρουσία του ανθρώπου. Κάπου εκεί, ένας
νεαρός, ζωηρός και πανύψηλος απατόσαυρος με μεγάλη καρδιά, ο Άρλο,
βρίσκεται να αναζητά νέο μέρος κατοικίας, βρίσκοντας την πιο αλλόκοτη για
αυτόν συντροφιά: ένα ανθρώπινο αγόρι με το όνομα Σποτ.
Στον Δρόμο για το Σχολείο (Ελληνικοί υπότιτλοι)
Πλοκή: Ζουν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη κι έχουν κοινό τους
χαρακτηριστικό τη δίψα για γνώση. Σχεδόν ενστικτωδώς γνωρίζουν ότι η ύπαρξη
τους όλη, εξαρτάται από τις γνώσεις τους και τη μόρφωση τους. Από τις
επικίνδυνες σαβάνες στην Αφρική, στα ελικοειδή μονοπάτια στο Μαρόκο, από
την αποπνικτική ζέστη της Νότιας Ινδίας, μέχρι τα συγκλονιστικά οροπέδια της
Παταγονίας, αυτά τα παιδιά, έχουν όλα τον ίδιο σκοπό, το ίδιο όνειρο. Ο Τζάκσον,
η Ζαχίρα, ο Σάμιουελ και ο Καρλίτο είναι οι ήρωες αυτής της ταινίας, τέσσερις
μαθητές που αναγκάζονται να ξεπεράσουν τεράστια εμπόδια, για να φτάσουν στο
σχολείο τους.

