
 

Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele 

Analiza psychologiczna dla nauczycieli i rodziców, którzy chcą porozmawiać z dziećmi o filmie. 
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Pogodny, choć poruszający poważne kwestie film prowadzi młodego widza w świat fantazji, która 

pomaga  w trudnych sytuacjach. Tytułowi bohaterowie – Kacper i Emma, uczą się, jak sobie radzić z 

nawiązywaniem przyjaźni. Kacper ma kłopot z tym, że jest pierwszy raz w nowym przedszkolu. Stara 

się wzmocnić swoje poczucie bezpieczeństwa, poznać inne dzieci i oswoić nieznane miejsce. 

Natomiast Emma zna już przedszkole, ale boryka się z tym, że przyjaźnie podlegają wpływom czasu i 

wydarzeń – kłóci się z najlepszą przyjaciółką, zaczyna spędzać czas z nowym chłopcem. Boryka się też 

ze stratą taty i smutkiem mamy. Relacje z bliskimi są trudne i wymagają wyczucia, empatii, a także 

odwagi. Dzieci oglądające film mogą z łatwością wczuć się w problemy bohaterów, które są bliskie 

każdemu, kto chodzi do przedszkola lub do szkoły.  

Ze względu na uniwersalną i ważną tematykę film jest odpowiedni dla dzieci w szerokim spektrum 

wiekowym – od przedszkola, do ostatnich klas szkoły podstawowej. Dużym jego atutem są zabawne 

animacje – cenna atrakcja dla młodszych widzów. Na uwagę zasługuje też graficzna strona obrazu. 

Pogodna i kolorowa scenografia oraz łagodna muzyka sprawiają, że wrażliwsze osoby mogą 

uczestniczyć w projekcji bez naruszania ich poczucia bezpieczeństwa, choć fabuła mocno oddziałuje 

na emocje. Dzieci otrzymują również wartościowy przekaz estetyczny: pomimo bogactwa kolorów i 

baśniowego nastroju, obraz nie jest cukierkowy. Atutem są aktorzy – bardzo naturalni, prawdziwi, 

bez retuszu i grubego makijażu, nie wyidealizowani. Dzieci widzą na ekranie tłuściutką dziewczynkę, 

rudego chłopca, łysego tatę, nauczycielki ze zmarszczkami i o pełnej figurze, starego dziadka i jego 

siwą przyjaciółkę. Dzięki temu film przełamuje stereotypy dotyczące wyidealizowanego kanonu 

piękna. 

Tematy do rozmowy: 

- Czy pluszaki mogą mówić? Ulubione maskotki Emmy i Kacpra ożywają za pomocą animacji. Film 

stwarza okazję do rozmów i skłania dzieci do przemyśleń. Dlaczego lubimy przytulanki? W czym one 

pomagają? Jak wyobraźnia pomaga w zabawie? Po co nam wyobrażeni przyjaciele? Czy przyjaciel ze 

świata wyobraźni może zastąpić prawdziwych przyjaciół? 

- Czy ludzie po śmierci nas widzą? Emma chce przedstawić przyjacielowi tatę. Prowadzi Kacpra na 

cmentarz i pokazuje kamień, pod którym jej tata jest pochowany. Film może być dobrym narzędziem 

do pracy z dziećmi po stracie bliskiej osoby. Może też stanowić inspirację do rozmów dotyczących 

przemijania i śmierci, jako części życia. Zachęca do dyskusji na tematy ważne dla dzieci, ale objęte 

tabu kulturowym (rzadko się o tym rozmawia, bo to trudne). Prowokuje do pytań: co się dzieje z 



ludźmi, gdy umierają? Czy nasi zmarli bliscy nas widzą i słyszą? Co czujemy, gdy umiera ktoś, kogo się 

znało? Co wtedy pomaga zmniejszyć smutek? 

- Czy przyjaciel musi być zawsze miły? Głównym wątkiem filmu są przyjaźnie. Widzimy jak się 

zmieniają, rodzą się i słabną. Na przykładach z filmu, można dyskutować o bliskich relacjach z innymi 

ludźmi: kto to jest prawdziwy przyjaciel? Jak się zachowuje? Czy ma prawo złościć się na nas i być 

niemiły? Czy przyjaźnie są na zawsze? Co się dzieje, gdy twój przyjaciel zaczyna się przyjaźnić z kimś 

innym? 


