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Plastični zamaški – z njimi se igrajmo in ustvarjajmo 

Predlagam, da začnete zbirati plastične zamaške različnih velikosti in barv, saj se z njimi 

lahko poigramo na različne načine, lahko pa tudi kaj ustvarimo, izdelamo. Poleg zamaškov 

boste morda potrebovali še: papir ali karton, lepilo, svinčnik,barvice ali flumastre, vrvico. 

1.polaganke: 

Plastične zamaške lahko otroci zlagajo v različne vzorce.  Nekaj idej za to je predstavljenih 

na priloženih fotografijah. Ob igri lahko otrok poimenuje barve in šteje zamaške. 

       

Na papir ali karton lahko starši narišete gosenice iz krogov v različnih barvnih kombinacijah 

(glede na barve zamaškov, ki smo jih zbrali). Na nekatere zamaške z vodoobstojnim 

flumastrom narišemo obraz gosenice. Naloga otroka je, da iz zamaškov sestavi takšno 

gosenico kot jo vidi na sliki. (glej fotografijo spodaj levo) 

Izdelate lahko tudi igro »Sladoled«: Starši na en list papirja narišete prazen sladoledni 

kornet. Na nekaj drugih listov pa narišete sladolede z različnimi barvnimi kombinacijami kepic 

sladoleda. Potrebujete še zamaške različnih barv, ki jih bo otrok polagal na svoj prazen 

kornet na enak način kot ste mu jih vi narisali. Nekaj možnosti lahko vidite na srednji 

fotografiji,seveda pa lahko težavnost naloge prilagodite starosti vašega otroka. 

Predšolskemu otroku lahko na papir narišemo različne črte, otrok pa bo nanje polagal 

zamaške. (slika na desni) Zamaške naj na črte polaga v smeri od leve proti desni, saj otroka 

tako pripravljamo na smer dela, ki jo bo kasneje v šoli uporabljal pri branju in pisanju. 

      

2. razvrščanje po barvi: 

Otrok lahko zamaške polaga na papir ali v posode enakih barv (slika levo), igra pa bo veliko 

bolj zanimiva, če mu boste iz škatle za čevlje izdelali škatlo za razvrščanje zamaškov. 

(fotografije desno) 
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3. privijanje / odvijanje zamaškov in druge spretnostne igre: 

Če bomo otroku dali prazno embalažo različnih krem in šamponov, bo lahko raziskoval h 

kateri embalaži sodijo posamezni zamaški in jih bo privil na ustrezne škatlice in plastenke. 

(slika levo) 

Z zamaški in sladolednimi palčkami ali kakšnimi drugimi materiali, ki jih najdete doma, lahko 

tudi kaj zgradimo. (slika v sredini) Lahko pa jih uporabimo tudi za odtiskovanje pri igri s 

plastelinom. 

      

4. za konec še nekaj idej za ustvarjanje: 

Starši lahko zamaške preluknjate z ostrim predmetom ali jih prevrtate, otroci pa jih bodo 

lahko nizali na vrvico in izdelali gosenico. (slika na levi) V kombinaciji s papirjem skupaj z 

otrokom izdelajte njegovo  najljubšo žival. (slika desno) 

  

Kaj bo otrok s temi dejavnostmi pridobil? 

S temi dejavnostmi  pri otroku razvijamo fino motoriko, pridobivamo matematične predstave 

(barve, štetje, orientacijo) in otroka spodbujamo k ustvarjalnosti. 

Pripravila: Anita Zadravec prof. def. 
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