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1. Yuvaya Dönüş (Homeward Bound: The Incredible
Journey) (1993)
İnsan arkadaşlarına dönmeye çalışan 2 köpek (Chance ve
Shadow) ile bir kedinin (Sassy) uzun yolculuğunda işbirliği
içerisinde geçen maceralarına yer veren bir film.

2. Küçük Cadı Kiki ( Kiki’s Delivery Service) (1989)
Uçuşan etekli elbisesi ve başındaki kocaman kırmızı
kurdelesiyle beni çocukluğuma götüren bu eğlenceli
animasyon yanına kedisi Jiji’yi de alarak süpürgesi ile uçup
teslimat yapan Kiki’nin maceralarına yer vermekte.

3. Küçük Deniz Kızı Ponyo (2008)
Yine yeniden Hayao Miyazaki’nin yönetmenliğini üstlendiği
izlenmeye değer bir anime. Başlangıçta bir balık olan
Ponyo’nun insana dönüşme isteğinin gerçekleşmesini konu
almış bir anime. Ponyo’ya maceralarında arkadaşı Sosuke de
eşlik etmekte.

4. Komşum Totoro (My Neighbor Totoro) (1988)
İki küçük kız kardeşin (Mei ve Satsuki) kocaman gövdeli,
pamuk kalpli ve sesli kükremesiyle dikkatimizi çeken
Totoro ile tanışmalarına ve geçirdikleri maceralara yer veren
eğlenceli bir anime.

5. Mirai (2018)
Dört yaşında olan Kun’un bir kız kardeşi (Mirai) dünyaya
gelir. Kardeşi doğduktan sonra kendisine olan ilginin
azaldığından şikâyetçi olan Kun bir gün bahçede gezerken
bulduğu gizli bir yerle zaman yolculuğu yapar. Yaşadığı
maceralar sonrası kız kardeşini kıskanmak yerine ona iyi
bir ağabey olmaya çalışır.

6. The First Snow Of Winter (1998)
Sean küçük bir ördek yavrusudur. Yanlışlıkla yaptığı jet
uçuşu sonrası Güney’e göç eden ailesini kaçırır ve kışı tek
başına geçirmek zorunda kalır. 30 dakika süren bu film
Sean ve arkadaşlarının maceralarına da yer verir.

7. The Land Before Time (1988)
Dinozorlara ilgi duyan çocuklar için bu filmi izlemek
oldukça zevkli olacaktır. Bu filmi çocuklara birçok
dinozor türünün isimlerini öğrenme fırsatı sunacaktır.

8. Köfte Yağmuru 2 (Cloudy With A Chance Of
Meatball) (2013)
Macera mı arıyorsunuz? O halde çok söze gerek yok.
Köfte Yağmuru tüm aile üyeleriyle birlikte izlerken
gülümsemenin yüzlerden eksik olmayacağı bir
filmdir.

9. Ters Yüz (Inside Out) (2015)
Film kısaca Riley adındaki bir kız üzerinden
duyguların bizleri nasıl yönettiği anlatılmaktadır. Bu
film için anlatılmaz izlenir dememiz kesinlikle yanlış
olmaz.

