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Ustvarjamo v domačem okolju 

RECEPT ZA DOMAČI PLASTELIN 

Predšolski otroci vseh starostnih skupin izredno radi prostorsko ustvarjajo s 

plastelinom, oziroma gnetejo plastelin.  

 

 V vrtcu je na igrišču  v peskovniku ena najbolj priljubljenih iger tudi prostorsko 

oblikovanje z mivko. 

Tudi v igralnici imajo otroci  dnevno na voljo kinestetični pesek, ki je izredno prijeten 

na otip in primeren za oblikovanje.  Otroci uživajo ob manipulaciji z njim in posodicami 

iz kotička dom in družina. 

Kako si lahko pomagamo v domačem okolju? 

V domačem okolju lahko za igro uporabimo tudi zemljo za lončnice ali droben pesek.  

Potrebujemo še večjo plastično posodo, da se zemlja ne bo posipala po mizi in po tleh 

ter zaščito mize s časopisnim papirjem ali veliko vrečko za smeti, pritrjeno na podlago, 

da bo otrok lahko sproščeno ustvarjal.  
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V primeru, da nimamo na voljo posodic iz otroškega pribora, oziroma pribora iz 
kotička dom in družina, si lahko pomagamo z domačo posodo in priborom, ki seveda 
ni preveč dragocena ali še bolje, različno odpadno plastično embalažo.   
Ob igri z mivko za domišljijsko igro otroci izredno radi uporabijo tudi različne plastične 
figurice, npr. živali iz plastike ali pa lego duplo figurice. 
 

  
 
 
Za igro lahko uporabimo tudi pšenični zdrob, koruzni zdrob, riž, makarone. Seveda v 
tem primeru nismo preveč potratni in zadostuje le malo sestavin. Vse sestavine lahko 
tudi združimo skupaj. V le-te posujemo še barvne »mrvice«, ki jih sicer potrebujemo za 
posip peciva. Uporabimo domišljijo, možnosti je veliko. Povprašajmo otroke, pogosto 
nas pozitivno presenetijo s svojimi idejami.  
 
Otroci izredno uživajo ob manipulaciji z različnimi materiali, tako naravnimi, kot tudi 

umetnimi.  

V posode z mehko glino, zemljo ali drobnim peskom lahko skrijemo tudi  kamne, 

školjke, polžje hišice. 

Različen naravni material poiščemo v naravi.  Tako bo otrok še posebej užival v 

manipulaciji z materiali, saj jih bo sam poiskal. Zelo pomembna je aktivna vloga otroka 

tudi ob samih idejah za igro, iskanju sredstev.   

Mogoče imate v domači zbirki naravnih materialov tudi školjke, ki so jih otroci z vami 

nabrali na morju. 
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Možnost igre: 

Matematična spretnost: urejanje 
 
Cilji:  

 Otrok manipulira s školjkami in spoznava njihove lastnosti. 

 Otrok ureja po velikosti od najmanjšega do največjega in obratno. 

Dejavnost: 

 Otrok uredi školjke po velikosti od največje do najmanjše. 

Različice: 

 Školjke različnih velikosti; prikaz padajoče in naraščajoče velikosti s simboli (za 
starejše predšolske otroke).  

 Urejanje školjk po strukturi od gladke do najbolj hrapave in obratno, od 
najsvetlejše do najtemnejše in obratno.  

 »Mladi arheologi«: iskanje »izkopanin« - skriti predmeti v drobni mivki. V ta 
namen je odlično sredstvo za igro čopič, s katerim očistimo izkopanine.  

Težavnost prilagajamo glede na starost otrok. 

  
čopič 

 

kapalke, lončki, posodice z odprtinami, voda 

 
Taktilna percepcija: hrapavo, gladko, prijetno, neprijetno, težko, lahko 
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Ideja za igro 

Nikar ne zavrzite različnih kartonskih škatlic, npr. embalaže za papirnate robčke. Zelo 

preprosto: starši izrežete odprtino. Tako z otroki lahko oblikujete senzorno taktilne -  

raziskovalne škatle. Vanje lahko nato skrijejo različne naravne in umetne materiale: 

plodovi, semena, plastične pokrovčke, itn. Domišljija otrok nima meja.  

  
 
 
Kot sem že omenila v uvodu, je otrokom izredno priljubljena igra v vrtcu prostorsko 
oblikovanje s plastelinom. Ob ustvarjanju z navadnim ali barvnim plastelinom in 
manipulaciji z različnimi modelčki, otroškimi valjarji, otroci neizmerno uživajo.  
 

 

Kako si lahko pomagamo doma? 
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Plastelin nadomestite z ostanki testa, ki ste ga boste uporabili ob peki kruha.  
Preproste sestavine: moka, voda, sol. Le-te uporabite po občutku, tako da nastane 
prijetna masa, ki se lepo oblikuje v rokah, se ne lepi, oziroma sprijema z rokami.  
Otrokom ponudite še modelčke za peko peciva, valjar, pa bodo neskončno uživali. 

 

  
 

Ob peki piškotov so predšolski otroci staršem lahko v veliko pomoč, ob ustvarjanju so neutrudni.  

  
 

 

OTROKOM POPESTRIMO IGRO Z DOMAČIM PLASTELINOM 
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RECEPT ZA DOMAČI PLASTELIN 

 

SESTAVINE: 

 1 skodelica moke 

 1 skodelica vode 

 ½ skodelice soli 

 2 žlici olja 

 2 žlici vinskega kamna (lahko tudi pecilni prašek) 
 

 

POSTOPEK DELA: 

V posodo s premazom proti prijemanju stresemo: moko, fino mleto sol, vinski kamen 

(ali pecilni prašek) in vodo. Poljubno lahko za obarvanje in vonj dodamo še kakšno 

začimbo (kakav, kurkuma, cimet…).Vse skupaj zmešamo, da dobimo gladko zmes. 

Segrevamo na majhnem ognju. Maso s kuhalnico ves čas mešamo. Plastelin je končan, 

ko se formira v kepo. Topel plastelin še malo gnetemo, da se ohladi in postane gladek. 

Plastelin ohladimo, preden ga damo v uporabo otrokom. Plastelin hranimo v zaprti 

posodi.  

VIRI: 

Literatura za recept: lastni arhiv 

Avtor fotografij: Martina Hočevar Trontelj 

 

V Ljubljani, april 2020                       Zapisala: dipl. vzgojiteljica Martina Hočevar Trontelj   


