
Spletne šolske projekcije animiranih filmov za vrtce 
 

Pri Društvu za oživljanje zgodbe 2 koluta v času epidemije šolske projekcije začasno selimo na splet,  

saj vam, kljub zaprtim kinodvoranam, želimo omogočiti čim bolj nemoteno izvajanje filmsko-vzgojnih 

aktivnosti, s katerimi bogatite vaš pedagoški proces, sedaj tudi na daljavo.  

Izbor sedmih kratkih animiranih filmov Slon kolesari na svetu, si lahko vzgojitelji/-ice skupaj z otroki 

in njihovimi starši trenutno izjemoma ogledate preko spleta. 

 

 

Program  

Program obsega sedem likovno raznolikih kratkih animiranih filmov s poučnimi in toplimi zgodbami, ki 

so primerni za otroke od 2. leta dalje. Filme spremlja pedagoško gradivo za vzgojitelje in starše, v 

katerem najdete izhodišča za pogovor o posameznih filmih in ideje za ustvarjalne dejavnosti. 

Skupna dolžina predvajanjih filmov je 38 minut. Vsi filmi so brez dialoga.  

 

 

Slon in kolo Le Vélo de l’éléphant 

Olesya Shchukina / Francija, Belgija / 2014 / 9 min  

 

Slon živi v mestu med ljudmi in dela kot smetar. Nekoč 

vidi veleplakat z oglasom za kolo. Po velikosti bi bil kot 

nalašč zanj! Dogodek slonu spremeni življenje: do tega 

kolesa bo prišel, pa naj stane, kar hoče. 

 
 

Deževko Kišni 

Ivana Guljaševi / Hrvaška / 2014 / 5 min 35 sek 

 

Kako in zakaj začne deževati? Mogoče je na nebu 

možiček, ki dežju pomaga padati. 

 

 

 

 

Snežinka Snejinka 

Natalija Černiševa / Rusija / 2012 / 5 min 42 sek 

 

Afriški deček prejme pismo, v katerem najde papirnato 

snežinko. Tako mu je všeč, da si zaželi, da bi jo videl v 

resničnosti – zanima ga, kakšen je pravi sneg. 

 

 

 

 

http://slonkolesari.animateka.si/promo/SlonKolesari_PedagoskoGradivo.pdf


Mravlja Ameise 

Julia Ocker / Nemčija / 2017 / 3 min 37 sek  

 

Mravlje odlično sodelujejo – razen ene, ki vse dela 

drugače. 

 

 

 

Žepni možiček Le Petit Bonhomme De Poche  

Ana Chubinidze / Francija, Švica, Gruzija / 2016 / 7 min 30 

sek  

 

Majhen mož živi v starem kovčku. Nekoč najde novega 

prijatelja – slepega starca. Mali mož skoči v njegov žep in 

mu s pomočjo glasbe pomaga varno hoditi po cesti.  

 

Ptičica in gosenica Der kleine Vogel un die Raupe 

Lena von Döhren / Švica / 2017 / 4 min  

 

Ptičica visoko na drevesu uživa v miru, dokler se ne pojavi 

nezaželen gost. Predrzna gosenica bi pohrustala vse 

zelene liste, za katere je ptičica tako lepo skrbela. Med 

njima se razvije spopad, za vrat pa jima diha še nekdo. 

 

 

Koyaa – Razigrani avtomobilček  

Kolja Saksida / Slovenija / 2017 / 2 min 45 sek  

 

Na deževen dan se Koyaa loti pospravljanja. Skoraj konča, 

ko nehote stopi na avtomobilček in pade. Razigrani 

avtomobilček nikakor ne želi na svoje mesto, a iznajdljivi 

Koyaa ga nazadnje le umiri. 

 

Za več informacij o filmih obiščite spletno stran. 

 

 

Prijava in cena 

Prijave sprejemamo po elektronski pošti, na naslov petra.gajzler@animateka.si ali na telefonski številki 

040 517 986, kamor se lahko obrnete tudi za več informacij. Ob prijavi navedite naziv vrtca in število 

učencev ter želen termin (datum in uro). 

 

Cena spletne šolske projekcije je 1 € na učenca (brez DDV). Minimalni pogoj za izvedbo je udeležba 40 

otrok ALI plačilo minimalne najemnine filma, ki znaša 40 € (brez DDV).  

 

http://slonkolesari.animateka.si/index.php
mailto:petra.gajzler@animateka.si


Kako poteka spletna šolska projekcija? 

Šolska projekcija poteka preko spletne povezave z geslom, ki vam jo pošljemo ob prijavi. Ob prijavi 

boste prejeli tudi dokument s pedagoškimi smernicami za delo z izbranim filmom.  Film bo dostopen 

do pol ure po koncu načrtovane šolske projekcije. 

Za ogled filma potrebujete osebni računalnik, tablico ali pametni telefon. Priporočena hitrost povezave 

je 3mbit/s ali več.  Ogled filma deluje na novejših brskalnikih Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Edge, Safari. V kolikor se boste povezali preko mobilnega omrežja vas opozarjamo, da bo pri 

ogledu prišlo do prenosa večjih količin podatkov (med 1 in 3GB), za kar vam lahko vaš mobilni operater 

dodatno zaračuna. Pred ogledom vam zato svetujemo, da preverite količino brezplačnega prenosa 

podatkov v vašem mobilnem paketu. Kvaliteta predvajanja filma bo potekala v skladu z vašo internetno 

povezavo.  

Šola in njeni učenci se zavezujejo, da filmov ne bodo presnemavali za lastne potrebe ali potrebe 

drugih oseb in jih kakorkoli kasneje javno prikazovali brez vednosti distributerja.  

 

_________________________________________________________________________________ 

Bodite obveščeni o našem programu za vrtce 

Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta smo producent Mednarodnega festivala animiranega filma  

Animateka, hkrati pa se ukvarjamo tudi z distribucijo animiranih filmov, namenjenih predvsem 

mlademu občinstvu. Več o nas... 

Če želite biti obveščeni o našem programu za vrtce, se prijavite na obvestila.  

http://distribucija.animateka.si/
https://docs.google.com/forms/d/1Z4Mbzkeu30BwjjFxhJphvcpAkhCQSTz-FMAoS2c92Z0/edit

