
DOMAČI KINO (Ogled filmov preko spleta.) 

Pozdravljeni, otroci »Ježi in Ježevke«, pozdravljeni starši! 
 
Zakaj pa ne! Uredite si domači kino in si oglejte nekaj, kar bo zanimalo celo 

družino. Predlagava nekaj dobrih in poučnih filmov. 

GAŠPER IN PETRA (75 min) 

 

Gašper in Petra, stara okoli 5 let, sta prijatelja iz vrtca. Gašper je radoveden, bolj 

zadržan fant, velikokrat zaskrbljen in previden. Petra je bolj pogumna, odločna 

punca, zelo družabna ter polna idej. V filmih prevladujejo stvarne teme iz otroštva 

in življenja odraslih. V ospredju so medosebni odnosi, izpostavljena pa je tudi 

domišljija v obliki govorečih plišastih živali. Priporočava tudi ogled: Gašper in 

Petra Na zimskih počitnicah; Gašper in Petra na safariju in Gašper in Petra: 

Čudoviti Božič. 

KOYAA (2 min in 45 s) 

 



Koyaa je tiste sorte animirani film, pri katerem izstopajo podrobnosti, zato ob 

vsakem ogledu opaziš kaj novega. V risanki liki ne govorijo, a je dobro prisluhniti 

mnogim drugim naravnim zvokom v njej. Vsak film se začne s tipičnim začetkom, 

ki namigne, kateri predmet bo ponagajal fantu z naramnicami.  

THE SNOWMAN (25 min) 

 

Animirani film po istoimenski slikanici (1978), R. Briggsa. To je nežna in 

čarobna zimska pripoved o dečku, ki izdela snežaka, ta pa nepričakovano oživi in 

fantu svet prikaže z druge, še bolj razburljive perspektive. Ilustrirane podobe, ki 

v filmu oživijo, so neverjetne, dogajanje je podkrepljeno z izbrano instrumentalno 

glasbo.  

ZVERJASEC (30 min) 

 

Zverjasca slovenski otroci že zelo zgodaj spoznajo v rimani in hudomušni knjižni 

različici.  

 



 

BI SE GNETLI NA TEJ METLI? (30 min) 

 

 

Tudi ta animirani film je pripravljen po knjižni uspešnici tandema Donaldson & 

Scheffler. Čarovnica, kot bi bila leteči taksi, z metlo prevaža psa, žabo in druge 

živali, ne da bi vedela, da jim je za petami strašni zmaj. Risanka je sinhronizirana 

v slovenščino, besedila je malo, dogajanje pa je zelo dinamično in napeto. Nova 

metla, ki jo na koncu pričara čarovnica, ko se reši zmajeve sence, je naravnost 

fantastična! Žaba v kadi! 

Čas je za kokice in dober film. Želiva veliko zabave.   

 

Lepo se imejte in veliko se smejte.  

                                                           Anita in Klara 

Upava, da se kmalu vidimo. 

 

 

 


