
„Nykštukų“ grupė 2020-04-08 

Vaikai su tėvų pagalba pasigamins spalvotą modeliną iš miltų. 

 Modelino gamybos receptas nuorodoje: 

https://www.youtube.com/watch?v=ejHuScN_4X8 

 Patys kurs įvairius darbelius: viščiukus, kiaušinukus, kiškiukus ir kt. 

Nuotraukas siųsti el. p. panzibute@gmail.com. 

Verdame naminį modeliną kartu su vaikais! 

 

Sudėtingumo lygis: vidutinio sudėtingumo 

Švaros lygis: tvarkingas 

https://www.youtube.com/watch?v=ejHuScN_4X8
mailto:panzibute@gmail.com


Tinkamas: žaisti - 0.5-10 metų vaikams, gaminti- nuo 2 metų 

Lavina: kūrybiškumą, vaizduotę, smulkiąją motoriką, rankų-akių koordinaciją, 

taktilinius įgūdžius, pirštų ir rankų raumenų tvirtumą, spalvų pažinimą. 

Turbūt jau neatrastume namų, kuriuose nebūtų buvęs bandomas pasigaminti naminis 

modelinas, tačiau jis visada vertas priminimo vėl ir vėl jo pasigaminti! Užsiėmimai su 

modelinu vaikams patinka ir turi daug naudingų savybių vaikų kūrybiškumui ir 

lavėjimui, jų galima prigalvoti visokių visokiausių, bet užvis smagiausia, kai tą 

modeliną vaikai patys su tėvų pagalba ir pasigamina! Tada ne tik tampa aišku, iš ko jis 

daromas, bet patiriamas išties smagus ir smalsumą keliantis procesas. O visų geriausia, 

kad jei tuo modelinu žaidžia dar visai maži vaikai, nereikia taip baimintis, kad jo lyžtels 

ar paragaus (o kaip šitaip vystosi sensoriniai įgūdžiai...!) - juk jis pagamintas iš kasdien 

naudojamų maisto produktų! Jau nekalbant apie tai, kad toks modelinas kokybe nė kiek 

nenusileidžia pirktiniam, o yra kelis kartus pigesnis! 

Naminio modelino receptų yra ne vienas, ir ne du, bet šįsyk dalinsiuosi ir tikiu, 

tiesiog jums tik priminsiu turbūt patį populiariausią ir paprasčiausią - produktai 

nebrangūs, o masės išeina tikrai nemažai. 

Naminiam modelinui reikės:

 

 



 2 puodelių miltų 

 1 puodelio druskos 

 2 puodelių vandens 

 Dviejų šaukštų aliejaus 

 2 arbatinių šaukštų citrinos rūgšties 

 Skystų vandeninių arba maistinių dažų, jei norite spalvoto modelino 

 

Visus šiuo produktus reikia sudėti į puodą ir tiesiog per daug nesistengiant, taip kaip 

išeis, išmaišyti - tikrai labai prašau ir rekomenduoju leiskite visame procese dalyvauti 

vaikams - jiems šis užsiėmimas patinka nė kiek nemažiau, nei žaidimas su tuo 

modelinu! Tada puodą dedate ant viryklės, užkaičiate ir verdate maišydami, labai 

greitai masė ima tirštėti ir maišyti tampa labai sunku - vadinasi, modelinas jau išvirė. 

 

 

Imate jį iš puodo - paprastai jis būna tik labai labai šiltas, ne per karštas rankoms, tad 

išėmus jį ant lentelės reikia dar šiek tiek paminkyti rankomis, kol gaunasi vientisa prie 



rankų nebekimbanti masė. Tiesa, jei norite tik vienos spalvos modelino, tuomet dažus 

reikia įdėti kartu su visais produktais dar prieš virimą, bet jei norite kelių spalvų - galite 

arba virti kiekvienos spalvos modeliną atskirai (užtruksite daug daugiau laiko), arba 

jau išvirę ir suminkę modeliną padalinate į tiek dalių, kiek norisi spalvų ir į kiekvieną 

iš tų dalių įlašinkite po kelis lašus dažų ir vėl perminkykite rankose - mes darome būtent 

šiuo būdu: ir greičiau, ir įdomiau, nes galima stebėti, kaip po truputį masė dažosi ir 

ryškėja. 

 

 

 

Ir viskas, jūsų modelinas - pagamintas, o jau dabar tik vaikų fatnazijos reikalas, ką su 

juo nuveiks, sukurs, žais. Šis įrašas yra tik apie modelino gamybą, nes apie skirtingus 

žaidimus su juo galima parašyti 100+ įrašų! 

 



 

Tokį naminį modeliną naudoti galima iki pusės metų, laikant jį šaldytuve maišelyje - 

kiekvieną kartą pažaidus jį reikėtų sudėti į maišelius, nes kaip ir pirktinis modelinas, 

jis džiūsta ore. 



 

 

Net jei jau esate tokį darę - pasidarykite ir vėl, juk sutiksite, kad tai labai smagus 

procesas, o panaudojimo būdų galybė! 

 


