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     Namen   

 

   UGOTOVITI: 

                - PRIMERNOST 
 

                     -  UPORABNOST 
 

                     -  MNENJE 
 

                     -  SPREJETJE… 
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     Ugotovitve 
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        1. STAROSTNE SKUPINE 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

STAROST OTROK ŠT. VRTCEV / ENOT 

1 – 4 let 2 V/E 

1 – 6 let 1 V/E 

2 – 3 let 4 V/E 

2 – 4 let 8 V/E 

2 – 5 let  1 V/E 

2 – 6 let 2 V/E 

3 – 4 let   5 V/E 

3 – 5 let 7 V/E 

3 – 6 let 10 V/E 

4 – 5 let 10 V/E 

4 – 6 let 18 V/E 

5 – 6 let 28 V/E 

Št. vseh prejetih 

evalvacij vrtcev! 86 
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“Da, lutke na otroke delujejo zelo pozitivno, jim zaupajo  

    in jih na tak način tema še bolj pritegne.” 

“Film je primeren, otroci so mu pozorno prisluhnili.  

   Za starejše, 6 letne otroke bi lahko bil  

   še bolj podroben.” 

“Je primeren, vendar se je o vsebini potrebno  

    prej in po tem pogovoriti.” 

 

 

                                                                       “Je primeren, a nekoliko razvlečena vsebina.” 

                                                                                  “Da, dokaj.” 

                                                                       “Delno, zagotovo pa za otroke od 3 do 6 let.” 

 

 

“Letos jih ta tema ni preveč pritegnila,  

   prejšnja leta pa smo nekajkrat obravnavali to temo.”   

“Za štiriletnike je film prezahteven.” 

 

         2. PRIMERNOST FILMA za      

      višje starostne skupine  

Primeren: 71 V/E 

Delno 

primeren: 10 V/E 

Ni primeren: 3 V/E 
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                                                    “Ravno prav dolg.” 

                                                                              “V kolikor bi bil predolg, bi ga lahko                    

                                                                                pogledali v delih, saj je tako tudi narejen.”  

                                                                               “Zaradi vmesnega pogovora, ni bil predolg.” 

                                                                            “Za starejše otroke je film časovno ravno pravi.” 

 

 

                                                                           

                                                                   “Meni se je zdel predolg, otroci so bili na    

                                                                      ogled dobro pripravljeni, interes je trajal do konca,  

                                                                       na koncu so vprašali, če ga bomo še 1x pogledali.” 

                                                                       “Primerneje bi bilo do 30 min / 20 min.” 

                                                                     “Predolg za mlajše.” 

 

 

                                                                             

                                                                                                       “Lahko bi bil še daljši.”                                                                                                                                                                   

           3. DOLŽINA lutkovnega filma 

55 E/V :  
Primerno     

    dolg 

35 E/V : Predolg 

1 E/V : Prekratek 



3/24/2015 8 

 
 

  

       “Nisem hotela prekinjati, saj so otroci lepo sledili zgodbi, zraven komentirali…” 

                       “Ne, otroci so izrazili željo, da si ga večkrat ogledamo.” 

                    “Ne, le nekateri mlajši (2 leti) so se vmes preusmerili k igri.” 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                            “Prekinili smo ob insertu in se pogovarjali, kako  

                                                   drugemu pokazati ljubezen, razumevanje, spoštovanje…” 

                                                              “Film smo si ogledali 2x, pri drugem ogledu so bile  

                                                                  vmesne prekinitve z otroškimi komentarji.” 

                                                            “Mlajšim otrokom smo film predvajali s prekinitvijo.” 

              4. Ogled Z ali BREZ    

                 PREKINITEV 

53 E/V :  
BREZ 

prekinitev 

33 E/V  : S prekinitvami 
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               “Ko sta se fanta igrala, ker so dojenčka dobil, ker se niso  

           veliko kregali, ko so se odločali kako bo dojenčku ime,  

             ker so zdravo hrano jedl, ko so šli na sprehod…” 

            “ Z zanimanjem pogledali, dajali komentarje,  

          navezovali na dogajanje od doma, sami so se želeli igrati.” 

           “Zelo dobro, tiho, mirno, razmišljujoče.” 

                                 “Zelo dobro, poučno, natančno, z zanimanjem.” 

 

 

 

 

 

                

            “Vsi so bili zainteresirani, ko so bili predvajani začetni kadri, na kar so se      

                  otroci začeli umikati v igralne kotičke.” 

            “Od začetka so spremljali vsebino, a se – le ta zelo vleče in postane          

                nezanimiva. Kmalu so se začeli dolgočasiti zaradi česar smo delali prekinitve.  

                Otroke smo s težavo pripravili do tega, da bi si film ogledali do konca.” 

           “V začetku dobro, po 10 min je koncentracija padla.” 

 

           5. KAKO so lutkovni film  

               SPREJELI otroci? 

+  78 E/V 

-     8 E/V 
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                                        X 

 
 

“Nobeden ni bil v stiski. Le dvema dečkoma ni bilo všeč, ko so se kregali  

       kdo bo dojenčka peljal v vozičku.” 

“V hudi stiski ne, je pa bila želja po sestrici ali bratcu  

       pri eni deklici, ki je edinka.” 

“Trenutno ne, smo pa na to bili pozorni pri otroku, ki je živel  

      v zanj neprimernem okolju.” 

“Ne, otroci so samostojno pripovedovali, kako se pripravijo za spanje doma,  

      kje spijo, kdo jim bere pravljice, kako se kopajo…” 

“Ob filmu sva prepoznali stisko enega fanta, ki je povezana  

     z nosečnostjo mamice, saj ni ravno vesel novega družinskega člana.” 

            6. Ali je bil ob ogledu filma kakšen      

               OTROK v STISKI?  

NE : 86 V/E 
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                                                   “Izjemno pozitivno, če je bil film všeč otrokom, pomeni,         

                                              da je dobro zgrajen - vsebina, privlačne lutke, zanimivi  dialogi.”       

                                                 “LF se mi zdi odličen, škoda, ker nimamo možnosti, da bi bil   

                                              odigran v živo.” 

                                                 “Meni je bil film zelo všeč. Predenj sem ga predstavila otrokom  

                                              sem ga sama pogledala. Nazorno predstavljeno in primerno za    

                                                   razvojno stopnjo predšolskega otroka.” 

                                               “Zanimiv, motivacijski, uporaben.” 

 

 

                                                     “LF vsebuje veliko ˝pravil˝ zdravega življenja. Lahko bi bilo   

                                                         več krajših delov, nanizank, ki bi prikazovale le posamezna          

                                                         področja (higiena, hranjenje, ravnanje z dojenčkom).” 

                                                     “Zamisel zelo dobra, vendar ob lutkah preveč pisano ozadje,         

                                                         preveč glasbe, predšolskih otrokom pozornost rada uide.” 

                                                     “Nekateri posnetki so slabi, nekatere besede so   

                                                           nerazumljive.” 

           7. MNENJE VZGOJITELJEV  

            o lutkovnem filmu  

+  77 E/V 

IDEJE : 11 V/E 
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- Igra vlog  

- igra z lutko  

- pogovori ob slikanicah  

- spoznavanje našega telesa  

- razlike med spoloma  

- pogovori o svojih družinah  

- spremljanje noseče mamice  

- iskanje informacij na temo dojenček, porod  

- poslušanje pravljic, plakati, uganke 

- Telovadba na temo rojstvo 

- ravnanje z dojenčkom  

- PROJEKT ˝ko se rodiš dobiš ime˝   

- Projekt z MS…  

               8. DODATNE DEJAVNOSTI v vrtcu 
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          9. Porabljen ČAS 

ČAS porabljen za dejavnosti  

na temo iz filma 

2 meseca 2 V/E 

1 mesec 9 V/E 

3 tedne 16 V/E 

2 tedna 15 V/E 

1 teden 22 V/E 

4 dni 3 V/E 

3 dni 3 V/E 

1 dan 2 V/E 

Nekaj ur 4 V/E 

Ni časovno opredeljeno 2 V/E 

Ni podatka 8 V/E 
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              “Da izvedela sem veliko novega, vesela sem, da     

                     sem se tega udeležila, izvedela sem zelo veliko  

                  uporabnega.” 

 

 

                           

                           “Bile so sodelavke, katere  

                       so nam posredovale informacije.”                                                

             10.a) Prisotnost na             

                     IZOBRAŽEVANJU  

DA  34 

NE 52  
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                10.b) UPORABNOST ZNANJ  

                        iz izobraževanja 

                                                                   

                                                                    

                                                “Da, lažje in bolj jasno pristopiš k zadevi.” 

                                                                  “Znanja so uporabna tudi v širšem kontekstu.” 

                                                                            

 

 

                                                                “Kar nam je posredovala sodelavka, ki se       

                                                                                                   je izobraževanja udeležila.”  

                                                                               

 

 

                                                                             

                                                                       

                                                                              

DA  32 

NE 13  

DELNO 2 
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  10.c)  Ali je potrebno predavanja  

             SLIŠATI ali je dovolj GRADIVO? 

                                         “ Zelo dobrodošlo bi bilo, da bi čim več  

                                                                 strokovnih delavcev poslušalo to predavanje,  

                                                                  saj se te to bolj dotakne, gradivo pa je osnova    

                                                             za ohranjanje znanj.” 

 

                                                                  “Menimo, da je gradivo obširno in zadošča,   

                                                                       predavanje pa omogoča strokovnim  

                                                                       delavcem vprašanja in konkretne odgovore   

                                                                    strokovnjakov.” 

 

                                                                     “ Sama sem prebrala gradivo, spremljala  

                                                                          novosti na spletni strani, si pred ogledom z  

                                                                          otroci sama pogledala film. Težko bi ocenila  

                                                                          ali bi lahko bile te dejavnosti boljše,  

                                                                      drugačne, če bi se udeležila predavanj..” 

                                                                       

                                                                                                                               

DA (slišati): 41 

NI NUJNO: 24  

NE MOREM SE 

OPREDELITI 12 



3/24/2015 17 

                                                    “Vzgojitelji imamo zelo pomembno in odgovorno delo. Med         

                                                          opazovanjem otrok lahko marsikaj opazimo preko igre.                        

                                                      Če se pojavljajo kakšna drugačna vedenja ali reakcije  

                                                      otroka, moramo znati pravilno ukrepati in poiskati pomoč.” 

                                                  “Film je res kvaliteten pripomoček pri delu.” 

 

                                                                     “Preveč popačenega govora, o samem rojstvu ni  

                                                                         prikazano nič, čeprav vedo otroci o rojstvu  

                                                                        povedati veliko več. Tovrstne dobre literature je         

                                                                    v Slo. veliko …” 

 

 

                                                                         “Želela bi, da bi na temo zlorab, nasilja v tem  

                                                                            filmu bilo bolje prikazano. Tu je omenjen le 

                                                                          primeren oz. neprimeren dotik.” 

 

 

 

 

 

                11. VAŠA sporočila, mnenja, 

                    izkušnje… 

Pozitivne 

izkušnje: 40 V/E 

Negativne 

izkušnje: 1V/E 

Dodatna 

mnenja: 13 E/V  

NE 5 E/V  
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     IMEJMO LEP DAN  

    Hvala! 


