
          USTVARJANJE Z DOMAČIM PLASTELINOM  

 

RECEPT 

-  2 skodelici moke 

-  2 skodelici vode   (vrela!)   

-  1 skodelica soli 

-  1 - 2 veliki žlici olja 

-  2 čajni žlički citronke 

Zmešaj suhe sestavine skupaj (moka, sol, citronka) in mokre skupaj 

(vrela voda, olje) in nato sestavine združi. Nato gneti, gneti, gneti… 

Vmes po malem dodajaj moko, če se še vedno preveč lepi. Po daljšem 

gnetenju se lepljenje zmanjšuje in nastaja plastelin.  

Pred gnetenjem lahko vanj vmešamo kapljico eteričnega olja 

pomaranče, sivke...ali nekaj kapljic barve za živila, bleščice....ali pa 

pustimo naravnega. 

Shranimo v dobro zaprti posodi. Ob pravilni hrambi je plastelin 

uporaben zelo dolgo časa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastelin  gnetemo, valjamo, oblikujemo… Vanj lahko odtiskujemo 

predmete iz narave (liste, kamenčke, školjke, paličice…) ali predmete, 

ki jih najdemo doma (narezane slamice, gumbe, fižolčke..). Uporabimo 

lahko tudi modelčke za piškote. 

                         PRIJETNO USTVARJANJE!  

Škratki 2- Damjana in 

Lina 



                      AVTO (R. Kranjčan) 

 
Kolesa na avtu se okrog vrte, okrog vrte, okrog vrte, (z rokami vrtimo 

»mlinček«) 

kolesa na avtu se okrog vrte, cel´ljubi dan! (z rokami zaokrožimo) 

 

Motor pa dela brm, brm,… (z rokami stisnjenimi v pest v zapestju »gibamo« 

naprej) 

Motor pa dela brm, brm, brm, cel´ljubi dan! (z rokami zaokrožimo)  

 
Okna na avtu pa gor in dol, gor in dol, gor in dol, (roki dvigamo in spuščamo) 

okna na avtu pa gor in dol, cel´ljubi dan! (z rokami zaokrožimo) 

 
Vrata na avtu pa lop, lop, lop… (ploskamo) 
Vrata na avtu pa lop, lop, lop, lop, cel´ljubi dan! (z rokami zaokrožimo) 

 
Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig,… (pesti rok odpiramo, zapiramo) 
Luči na avtu pa žmig, žmig, žmig, cel´ljubi dan! (z rokami zaokrožimo) 

 
Brisalci na avtu pa briš, briš, briš, … (pesti odpiramo, zapiramo) 
Brisalci na avtu pa briš, briš, briš, cel´ljubi dan! …(z rokami zaokrožimo) 

 
Dojenčki v avtu pa jok, jok, jok,… (z rokami »si brišemo oči«) 
Dojenčki v avtu pa jok, jok, jok, cel´ljubi dan! (z rokami zaokrožimo) 

 
Mamice pravijo pst, pst, pst,… (kazalček pred usta) 
Mamice pravijo pst, pst, pst, cel´ljubi dan! (z rokami zaokrožimo) 

 
Šofer pa pravi ne me žgečkat, ne me žgečkat, ne me žgečkat, … (z rokami 

požgečkamo mamico, očka, bratca…) 
šofer pa pravi ne me žgečkat, cel´ljubi dan (z rokami zaokrožimo) 

 
 
 
 

 

 
 

 Pesem najdete tudi na spletu… 
https://www.youtube.com/watch?v=_mzuz9P-dHU 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_mzuz9P-dHU


 

     Pesem, poezija za gibanje in matematiko  
 
 
 

DESET PRSTKOV (N. Hrastnik) 
                                                       

DESET PRSTKOV IMAM,  

NAJ VAM POKAŽEM, KAJ Z NJIMI ZNAM? 

SKOČIJO LAHKO VISOKO 

ALI PADEJO GLOBOKO.  

ZRASTEJO LAHKO V DREVO  

ALI V STOLPNICO, TAKO.  

V MLINU MOKO MELJEJO, 

SE S KOLESOM PELJEJO.  

SONCE SO, KI NAM POSIJE 

IN ZVEČER POD SVET SE SKRIJE. 

OH, KAKO SEM ŽE ZASPAN, 

JUTRI ČAKA ME NOV DAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                     
                                                                                    


