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Моделиране на заек от пластелин! 

 

   

Децата вие обичате животните. В процеса на моделиране нека си припомним 

къде живеят зайците, каква храна предпочитат. Също така разпознаваме 

различни породи зайци -домашни зайци.  

За да направите заек, ще ви трябва следните материали: 

• пластинни пръчки с необходимите нюанси; 
• линия рязани; 
• клечка за зъби; 
• стек и нож за пластилин. 
•  

• Как да направите заек от пластилин 
 

• Стъпка 1.  
• За изработката ще използваме сиви, бели, черни и розови нюанси на маса. 

Нарежете сивата лента на три части. От първата ние създаваме главата на 



заека, затова го превръщаме в топка.

 
• Стъпка 2. 
•  От втората ние формираме удължено, закръглено тяло на животното.

 



• Премахнете острото връхче от клечка за зъби, поставете го в горната част 
на тялото и след това прикрепете главата.

 
•  

• Стъпка 3.  
• Ние правим корема и гърдите с тънка торта. Залепете го отпред на тялото и 

внимателно го натиснете. Изрежете излишъка с нож.

 
• Стъпка 4 
• .От третото сиво парче пластилин трябва да направите предните и задните 

крака, ушите и опашката на заек. Нека започнем с направата на предните 
лапи. Създайте големи елипси  с формата на капчици. Нарежете го по 



дължината на две части. Поставете изрязаните правилни пръсти. Залепете 

краката до тялото.  

•  
• Стъпка 5. 
•  Сега създайте чифт масивни задни крака. Техниката на тяхното 

производство е една и съща - създаваме обемна капчица, нарязваме 



наполовина, внимателно коригираме дефектите, получени чрез рязане, и ги 

лепим към тялото.  

• Стъпка 6.  
• Преди да продължим с детайлите на лицето и рисуването, ние даваме на 

главата необходимата форма, леко я сплескаме с пръстите на страните. 
• Да получи формата на круша. 
• След това от розовия триъгълник и няколко бели топки създаваме носле  и 

бузки заека. Залепете ги на предната част на главата.

 



• Стъпка 7 На главичката си правим отвори за очите.

 
• В средата на тези дупки поставяме черните топки. Ние оживяваме гледката 

с акценти.  

•  



• Стъпка 8. След това създайте плоските си торти от розов и сив цвят с чифт 
големи уши. Розовата страна  е вътрешността на ушите и трябва да бъде по 

малка от сивата.  

 

Леко притискаме в края ушите да им предадем необходимата форма. 

.  



• Залепете основата на ушите до короната.

 
• Стъпка 9. Ние оформяме мини опашка от останалата част от сивата 

пластилин и я прикрепяме към тялото.

 



• Стъпка 10. Нарежете линията на къси парчета и ги фиксирайте в белите 

бузи.  

• Краищата на предните и задни крака прерязаха купчината.

 
• Приятна работа! 

 

 

 

 


