
SURINKIMO INSTRUKCIJA

Ant lygaus paviršiaus padėkite tris 
pagrindo detales (1) ir įstatykite į 
įpjovas dvi išilgines detales (2). Visų 
detalių apatinės briaunos turi būti 
vienodai prigludusios prie stalo 
paviršiaus.

Įstatykite dvi grindų detales (3) ir 
prispauskite jas iki stalo paviršiaus 
taip, kad apačioje visos surinktos 
detalės sutaptų.

1. Pagrindas  4 vnt.
2. Išilginė detalė  6 vnt.
3. Grindys  2 vnt.
4. Skersinė detalė  8 vnt.
5. Turėklas  1 vnt.
6. Trumpoji skersinė  6 vnt.
7. Trumpoji išilginė detalė  8 vnt.
8. Detalė virš lango  2 vnt.
9. Stogelio trikampis  3 vnt.
10. Centrinė stogo lentelė  2 vnt.
11. Kraštinė stogo lentelė  4 vnt.
12. Virvelė  1 vnt.

Jūs įsigijote rankų darbo, surenkamą rąstų namelį  lesyklėlę, kurį galėsite daug kartų surinkti ir vėl išardyti. Taip 

lavinsite rankų motoriką, tobulinsite atmintį, skatinsite mąstyti savarankiškai, greitai orientuotis situacijoje, lengvai ir 

netipiškai spręsti problemas.

Detalių rinkinys yra skirtas vaikų nuo 3 metų darbiniam ugdymui ir edukacijai.

Visos rinkinio detalės pagamintos iš natūralios medienos ir nėra padengtas jokiomis medžiagomis, todėl yra 

ekologiškas ir nekelia jokio pavojaus vaikų sveikatai. Stogelio detalių spalva išgaunama apdorojant uosio medieną 

aukštoje temperatūroje.

Prieš renkant namelį, pirmiausiai susipažinkite su detalių komplektacija ir šia instrukcija. Kai žaislas nusibos, visas 

detales patepkite medžiui skirtais klijais ir Jūs turėsite gražią, pakabinamą lesyklėlę.

Pakabinkite ją vaikams ir sau gerai matomoje vietoje ir paberkite nesūdytų ir neskrudintų saulėgrąžų, sorų kruopų. 

Leiskite vaikui jaustis atsakingu už paukštelių maitinimą. Taip lavinsite vaiko atsakomybę, gamtos pažinimą, meilę 

paukščiams.



Įstatykite tris skersines detales (4). 
Stebėkite, kad surinkimo metu detalės 
tiksliai priglustų prie jau esančių detalių.

Įstatykite dvi išilgines detales (2).

Įstatykite terasos turėklą (5).

Surinkite kambario sienas, paeiliui 
įstatydami detales (4), (6) ir (7). 
Stebėkite visų detalių tikslų prigludimą.



Įstatykite dvi išilgines detales (2). 
Stebėkite visų detalių tikslų prigludimą.

Įstatykite dvi skersines detales (4) ir dvi 
detales virš lango (8)

Pradedant nuo galo, įstatykite tris stogo 
trikampius (9).

Priekinio stogelio trikampio apačioje 
prispauskite detalę (1). Stebėkite visų 
detalių tikslų prigludimą.



Paeiliui uždėkite 
likusias keturias stogo 
lenteles (12). Stebėkite 
visų detalių tikslų 
prigludimą.

Jeigu namelį 
konstravote be klijų 
pagalbos, virvelės verti 
nereikia.

Jūsų namelio 
surinkimas baigtas!

Belieka pasigėrėti darbo rezultatu ir išardžius namelį vėl surinkti. Tik šį kartą jau nesinaudojant instrukcija. 
Pavyko? Šaunuoliai! 

Žaidimą tęskite, kol pavyks namelį surinkti užmerktomis akimis.

Dvi centrines stogo lenteles su 
įpjovomis virvelei (11) uždėkite ties 
stogo trikampio viršūne taip, kad 
įžambios nuopjovos tiksliai sutaptų.

Dėkoju Jums už pirkinį!

Daugiau informacijos apie Meistriuko dirbtuvėlės gaminius rasite svetainėje 
www.meistriukodirbtuvele.lt nuskenavę žemiau esantį QR kodą


