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Modelínu mťlžemedětem
do školky koupit nebo jirn
ji vyrobit. Doma nebo ve
školce vyrá běné modelovací
materiály p inášejí dětem
radost z tvorivé práce
a zároveň sloužík rozvoji
jem né motoriky, smyslového
vnírnáníi fantazie.
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a rozpadá se, je

t eba p idat vodu, pěnu na holení,

kondicionér nebo mridlo podle receptu. Modelíny
obsahující mouku jako h|avní ingrediencije možné
si

p ipravit dop edu a uchovávat

k opakovanému

použiťí"Modelíny obsahující kuku ičnri škrob

p ipravujeme těsně p ed použiťm nebo prímo
s dětmi. Škrob neustále pracuje a hmota tak

mění

své vlastnosťi- časem furdne, ztrácí pružnost
a láme se nebo rozpadá na kousky.

materiálu uchovávat

t

l

tak lze většinu

den nebo dva a nabízet ho

opakovaně dětem ke h e.
*">r=ge**í m*#m$ďm*p

Tato modelína je vhodná pro děti od
S

t

í let.

modelínou mohou pracovat šikovné dvouleté

děti v menšískupince a v p ítornnosti vychovatele.

K

v

robě budete pot ebovat

]"

hrnek vody,

2 polévkové lžícerostlinného oleje ,%hrnku soli,

potraviná ské barvivo, Zlžícevinného kamene (pokud máte), 1 aT,až 2 hrnky hladké mouky.
Do hrnce nalijete vodu a olej, p isypete

s

l,

potraviná ské barvivo, a pokud máte tak i vinnlí
kámen. Směs privedete

k

varu a poté odstavíte

a p idáte mouku, vše dob e promícháte. Směs

vyklopite na plech, rozdělíte na menšíčásti a hnětete, dokud se všechny p ísady nespojía modelína
nebude hladká. Pokud se modelína lepí na prsty,
"Jsou

vyráběné z běžně dostupn ch surovin,

P i samotné práci

s vlastními

modelovacími

p idejte trochu mouky. Modelínu uchovávejte

jejich p íprava je snadná a děťi nám s ní mohou

hn"rotami vzniká hodně nepo ádku. ldeálníje tedy

v uzavírateln ch plastor,nich krabičkách p i pokojo-

ponráhat. Některé z materiálťr jsou vhodné již pro

pracovat venku, dát dětem zástěrky a tác se nniše-

vé teplotě.

děťi od dvou let. V článku uvádíme návody na

nym okrajem nebo větší plastovy kontejnen

p ípravu šesfi modelovacích hmot. Každá z nich

P i nirobě modelín je t eba brát v potaz, že

Vinn
v

kámen lze koupit v obchodech se zdravou

živou nebo na internetu. Většinou se jedná o ky-

má jiné vlastnosti a nabízítakodlišrré využiť.P i-

uvedené poměry jednotlivrich ingrediencí jsou jen

dáváním dalších ingrediencí navíc mťržeme měnit

orientační. Obecně plať, že pokud se modelína

bionebio, Natura! nebo proVita), ktery obsahuje

barvu, vrjni nebo j*mnost materiálu a poskytovat

lepí na ruce, je t eba p idat více mouky nebo

ještě jedlou sodu a kuku ičnli škrob. l tak se dá

tak dětem nové smyslové zážitky.

škrobu. Pokud modelína nedržípohromadě

dob e použít.Modelína, do které vinnri kámen

*#{

p ícíprášek z vinného kamene {nap íklad značka

p idáte,je hladšía

lze ji používat opakovaně,

t eba

několik měsíc .
Tato modelírra je snadno zpracovatelná, levná
a netoxická {pokud děti modelínu ochutnaj1 nic se

jim nestane}. P i dobrém skladováníji lze používat
opakovaně několik měsícri. Nevrihodou.je fakt, že
zaschlou nTodelínu z koberce těžka odstraníte.

Vgňav modelíng - do

made líny m žeme

p idat několik kapek libovolného esenciá!ního
oleje (citrón, pomeranč, levandule, eukalyptus...}

§

nebo potravinárské aroma {vanilkové, kokosové,
meruňkové...}.

T pyt vá modelína - do hotového materiálu

p isypeme trpytky.
HIína, bt to, zeming

-

pokud chceme vytvo it mo*

delínu, která bude p ipomínat hlínu, p imíchánne

r

do ní mletou nebo instantní kávu"

Z

ivg moďelíng

- do mode|íny mťržeme p idat

pár kapek glycerinu.

#

"p*;*#$t

ru. Kondicionér se škrobem dob e promíchá-

s octem a pipetu.

podobnou skutečné zmrzlině. NeměIa by se

me. Vrisledná hmota by měIa mít konzistenci

rozpadat ani p ílišlepit a ulpívat na prstech.

#h.ť;i* r,,t*t",:**$*l ír,t;i*

Tato modelína je vhodná pro děti od
K

Bublajíeí písek - mťržeme opět p idat jedlou
sodu a na konci hraní dětem rozdat mističku

t

í let.

íĚrtq* tq,l*"-*; ffiq:;r*i{r{ť i}f

vilrobě budete pot ebovat 2 hrnky hladké

:

Tato nnodelína je vhodná pro děť od

moukV,% hrnku rostlinného oleje. Promíchejte

let.

K vri

t

í

robě hmcty pro staršíděti budete

mouku s olejem vždy v poměru 8:1. Modelína

pot ebovat jedlou sodu ilze koupit 1 kg za cťa

by se měla snadno drobit, ale zároveň držet

50 Kč) nebo kuku

tvari když ji stlačíte.

K

v

robě hmoty

ičn škrob, pěnu

pr

na holení.

mladší děťi pot ebujete

kuku lčn škrob, rostlinn olej. lngredience

Obláčková modelína je velmi príjemná na
dotek, netepí, Její p íprava je snadná, děti
mohou pomáhat. Pokud děti trochu mateni-

smícháme zhruba v poměru 6 : 1 (sypky ma-

álu ochutnají, nic se jim nestane. Je snadno
zpracovateIná i pro velmi malé děti. Nelze

ji barvit běžn m potraviná skiim barvivem,
protože modelína neobsahuje vodu, a rozpadá
se, je vhodná spíšpro experimentování než pro

teriál :tekuty materiál}. Takto vzniklá hrnota
se snadno rozpadá, lze s ní,,sněžit"a tvaruje
se hlavně mačkáním. Pokud je rncdelína p íliš
sypká a nelze z ní dělat koule, p idáme pěrru
nebo o!ej" Pokud modelína lepí, p idáme jed-

tahodav , ěokol dová, vgnilkav zmrzlina

-

do základní modelíny mťržeme p idat potraviná ské barvy, potravinárské aroma nebo kakao.
Pokud použijeme silně parfémovan kondicioné1 bude obťžnéjeho vťrni p ebít.
Se zmrztinovou modelínou mohou pracovat
jen děť, které chápou, že se nejedná o opravdo-

vou zmrzlinu, p estože tak vypadá. ldeálníje, pokud děti sledují p ípravu modelíny a vidí lahvičku

kondicionéru, mluvíte s nimi

o

jeho použiť apod.

*li rm*k**\ťat *".t:*#*š **
Tato modelína je vhodná pro děť od

čty let.

vytvá enítrval ch vrlrobkťr.

lou sodu nebo škrob.
Modelína z jedlé sody rná barvu i vlastnosti
nejvíce podobné skutečnémulsněhu, aIe hri e

kuku ičnéhoškrobu, %hrnku tekutého mlídla

Čokotádov madelína - do modelíny prisype-

držítvar. Hodí se tedy zejména na námětovou

(čímhustšímydlo, tím lépe - nejlevnější gly-

me Granko nebo kakao v prášku.

hru. Modelínu z kuku ičnéhoškrobu a pěny na

cerinová m dla v sobě mají p ílišvody}, 2|žíce

holením žeme použít ke stavěnísněhulákťr,

rostlinného oleje.

igl

Bubtaiícímoďelína - ]" hrnek mouky nahradírne ]. hrnkem jedlé sody, na konci hraní dáme
dětem ocet s pipetou nebo kapátkem.

a sněhovrich koulí. K tomuto ričelu smí-
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Tato modelína je vhodná pro děť od
K

t

í let.

čistéhopísku (ideálníje písek od mo e}. Nalijte
vodu do misky a p idejte kuku

ičn škrob, dob

pak dob e držítva1 nelepí a je pružná. Některé

vzniknout velmi lehká hmota, která tvo ízajímavé hady a slimáky, pokud ji necháte z vr šky sté-

p idáním esenciálních olejťr pťrvodnívťrni

kat na podložku. Pokud modelína lepí, p idejte

nepotlačíme.

trochu škrobu nebo nechte modelínu odležet.

Bublajícísníh - pokud jsme použili jedlou

tvary, modelovat i vytvá et zajímavé hadovité

promíchejte. Pridejte písek a znovu

d

S modelínou lze psát písmenka, kreslit

sodu, mťržeme na závěr dětem rozdat pipety
e

Všechny ingredience dejte do mísy, dob e
promíchejte a nechte 20 minut odležet. Mě|a by

vlírobě budete pot ebovat 3 hrnky kuku ičné-

ho škrobu, 1 a %hrnku vody, 6 hrnkri jemného,

robě budete pot ebovat ]. aT, až 2 hrnky

cháme škrob s pěnou v poměru 7:1. Modelína
pěny na holeníjsou silně parfémované a ani

::s,'lc'

K vri

obrázky. Je velmi p íjemná na dotek, děť s ní
rády pracují. Po pnomícháníškrobstá|e bobtná

a kalíšekocta.

a hmota postupně tuhne. Pokud tedy namí-

kladně

promíchejte. Písek krásně držítvar; lze z něj rno-

s.l *,""l* t";* ť * r.g

de|ovat většístavby s jemnlimi detaily. Materiál

Tato modelína je vhodná pro děť od čty

děti nesmějí ochutnávat, obťžněse barví, je
lepšínechat jeho p irozenlí odsťn.

let. K v robě budete pot ebovat

*lvui*

*,ft {:iiť: {
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§

cháte ideální,,slimákovou" konzistenci, po pťll

ť*Ť,fiE

].

a%hrnku

kukuričného škrobu, To až 1hrnek kondicioné-

hodině už se bude lámat a nebude dostatečně
tekutá. V této konzistenci je naopak vhodnější
k modelování.

