
SUPERBABCIA
serial animowany 2D

format 26 x 6
target 4 - 6 lat



Jeśli nic nie idzie dobrze -
babcia ci pomoże! 



Bohaterką serialu jest Babcia Kalina, która opiekuje się swoimi
wnuczętami, nieznośnymi bliźniakami, które cały czas się kłócą
i drą ze sobą koty. Na szczęście Babcia Kalina jest
Superbabcią i posiada ogromny dar łagodzenia waśni swoich
wnucząt. Dzięki swej mądrości sprawia, że między bliźniętami
zapada zgoda, a ogromna awantura przemienia się w świetną
zabawę.



BABCIA KALINA
 

Babcia Kalina jest uroczą starszą babunią, która pod nieobecność rodziców opiekuje
się swoimi wnuczętami. Ma króciutkie białe włosy ozdobione błyszczącą spinką. Jest
pulchniutka i niziutka, zawsze ubiera się w kolorowe sukienki.

Superbabcia swoimi umiejętnościami sprawia, że wszelkie kłótnie i awantury odchodzą                           
w zapomnienie, a ich miejsce zajmują dobra zabawa i śmiech. 

Babcia Kalina jest wyrozumiała, ma dobre serce, umie słuchać i dobrze doradzać. Jest
miła i sympatyczna, zawsze życzliwie odnosi się do innych. Umie dotrzymywać danego
słowa oraz zachowywać powierzony jej sekret. 

Babcia Kalina bardzo kocha swoje wnuki i mocno się o nich troszczy. Nie lubi, kiedy
wnuczęta się kłócą, dlatego też podsuwa im takie rozwiązanie, które zachwyca dzieci.

GŁÓWNI BOHATEROWIE



BLIŹNIĘTA KALA I KAL
 

Bliźnięta Kala i Kal mają 5 lat i mieszkają razem z rodzicami i babcią Kaliną. Pomimo
tego, że są bliźniakami i fizycznie są do siebie podobni, to różnią się bardzo od siebie.
Kala uwielbia kolor żółty, którego nie znosi Kal. Z kolei Kal kocha wszystko co niebieskie,
czego nie jest w stanie zrozumieć Kala. Dziewczynka kocha koty, chłopczyk zaś psy.
Przysmakiem Kali są banany, a Kala jabłka.

Piętrzące się różnice pomiędzy bliźniętami sprawiają, że rodzeństwo ciągle jest                
w stanie wojny i wielka awantura zawsze wisi w powietrzu. 

 



ŚWIAT PRZEDSTAWIONY
Serial rozgrywa się we współczesnym świecie, gdzieś na
przedmieściach niewielkiego miasteczka. Centralnym punktem
akcji jest dom bliźniaków i ich babci, oraz ogromny ogród, pełen
przeróżnych zakamarków. 

 



STRUKTURA

Serial nie posiada twardo określonej struktury. Posiada za to walory edukacyjne i dydaktyczne.

Celem serialu jest pokazanie, że różnice wynikające z charakteru dzieci nie są powodem do kłótni             
i niezrozumienia, a wręcz przeciwnie – podstawą do wzajemnego uzupełniania się. 

Dodatkowo ważne jest zaakcentowanie roli babci w życiu każdego dziecka i pokazanie, jak jest
ważną postacią w jego życiu. Obecność dziadków (ogółem) w życiu wnucząt jest nie do
przecenienia. To nie tylko doświadczenie i mądrość życiowa przekazywane nienachalnie, bez
nakazów i zakazów. To również miłość i więź, która umacnia i buduje na całe życie.



PRZYKŁADOWE OPISY ODCINKÓW

OWOCOWY MISZ MASZ
 

Bliźniaki mają wielką ochotę na koktajl
owocowy. Jednak Kala chce tylko                   
z bananami, a Kal tylko z jabłkami.
Rodzeństwo nie potrafi dojść do
porozumienia i potężna awantura wisi w
powietrzu. Na szczęście Babcia Kalina
zna świetne rozwiązanie, jak uniknąć
małej wojenki.

PORA NA DOBRANOC 
 

Kiedy zbliża się wieczór, bliźnięta
rozmawiają o tym, co chciałby obejrzeć
przed snem. Kala chce obejrzeć bajkę            
o koniach, natomiast Kal film                            
o Indianach. Rodzeństwo zaczyna się
kłócić, dlatego też z interwencją
przychodzi Babcia Kalina.

CZAS NA ZMIANY

Zbliża się dzień remontu pokoju
bliźniaków i rodzeństwo może wybrać
kolor ścian w swoim pokoju. Kala chce
mieć pokój żółty, a Kal niebieski. Dzieci
nie potrafią dojść do porozumienia,
dlatego też Babcia Kalina przychodzi ze
świetnym rozwiązaniem problemu.
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