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V TOMTO SEŠITU NAJDETE NĚKOLIK
NÁPADŮ NA SESTAVENÍ RŮZNÝCH MODELŮ.
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V TOMTO ZOŠITE NÁJDETE NIEKOĽKO

NÁPADOV NA ZOSTAVENIE RÔZNYCH MODELOV.
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VELKÁ CHALUPA
/ VEĽKÁ/ CHALUPA
KOMODA
KOMODA

PROSTÉ SKLÁDÁNÍ:

– Čelní pohled / Pohľad spredu

Všechny díly stavebnice PLAYSTIX mají vlnitý tvar a sada obsahuje 7 různě dlouhých dílů.
Když takto vlnité díly položíte křížem na sebe, drží pevně na sobě. Stavíte tvary pouhým pokládáním dílů křížem
na sebe. Jelikož skládání spoléhá pouze na zemskou přitažlivost a díly nejsou zamčené dohromady, můžete je
snadno rozebrat a přestavět. Vyzkoušejte nejprve skládání podle obrázku níže a pak můžete vyzkoušet složitější
modely, které následují.

JEDNODUCHÉ SKLADANIE:

Súprava stavebnice PLAYSTIX obsahuje 7 dielov rôznej veľkosti. Všetky diely majú vlnovitý tvar.
Keď tieto diely položíte krížom na seba, držia pevne na sebe. Tvary zostavujete jednoduchým ukladaním dielov
krížom na seba. Keďže skladanie závisí od zemskej príťažlivosti a diely nie sú spolu zamknuté, môžete ich ľahko
rozobrať a prestavať. Najskôr vyskúšajte skladanie podľa obrázka nižšie a potom môžete vyskúšať zložitejšie
modely, ktoré nasledujú.

LAVIČKA / LAVIČKA
POSTEL / POSTEĽ
VELKÁ CHALUPA / VEĽKÁ CHALUPA
– Zadní pohled / Pohľad zozadu

VELKÁ CHALUPA / VEĽKÁ CHALUPA
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STŮL A ŽIDLE / STÔL A STOLIČKY
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STAN / STAN

5
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DVOUPATROVÝ DŮM / DVOJPOSCHODOVÝ DOM

PYRAMIDA / PYRAMÍDA

DVOUPATROVÝ DŮM / DVOJPOSCHODOVÝ DOM
– Zadní pohled / Pohľad zozadu
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MOST / MOST

MOSTEK / MOSTÍK

VYSOKÁ RAMPA / VYSOKÁ RAMPA
CHATA / CHATA
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– Čelní a boční pohled / Pohľad spredu a zboku

CHATA / CHATA

– Boční a zadní pohled / Pohľad zboku a zozadu
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CHATA / CHATA

– Doplňující obrázky / Doplňujúce obrázky

JEDNODUCHÝ OBLOUK / JEDNODUCHÝ OBLÚK

SLOŽITÝ OBLOUK
/ ZLOŽITÝ
OBLÚK
LETADLO
/ LIETADLO
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LETADLO / LIETADLO

– Zadní pohled / Pohľad zozadu
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/ AUTO AUTO
NÁKLADNÍ AUTOAUTO
/ NÁKLADNÉ

11
15

NÁKLADNÍ AUTO / NÁKLADNÉ AUTO

– Zadní pohled / Pohľad zozadu
AUTO / AUTO
– Zadní pohled / Pohľad zozadu
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VLAK //VLAK
VLAK

VLAK
VLAK //VLAK
VLAK

––Zadní
Zadnípohled
pohled//Pohľad
Pohľadzozadu
zozadu
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NÁKLADNÍ AUTO / NÁKLADNÉ AUTO
– Zadní pohled / Pohľad zozadu
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CHATA / CHATA

– Doplňující obrázky / Doplňujúce obrázky

JEDNODUCHÝ OBLOUK / JEDNODUCHÝ OBLÚK

SLOŽITÝ OBLOUK
OBLÚK
LETADLO//ZLOŽITÝ
LIETADLO
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LETADLO / LIETADLO

– Zadní pohled / Pohľad zozadu
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MOST / MOST

MOSTEK / MOSTÍK

VYSOKÁ RAMPA / VYSOKÁ RAMPA
CHATA / CHATA

19
7

– Čelní a boční pohled / Pohľad spredu a zboku

CHATA / CHATA

– Boční a zadní pohled / Pohľad zboku a zozadu
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STAN / STAN

5
21

DVOUPATROVÝ DŮM / DVOJPOSCHODOVÝ DOM

PYRAMIDA / PYRAMÍDA

DVOUPATROVÝ DŮM / DVOJPOSCHODOVÝ DOM
– Zadní pohled / Pohľad zozadu
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VELKÁ CHALUPA KOMODA
/ VEĽKÁ CHALUPA
/ KOMODA

PROSTÉ SKLÁDÁNÍ:

– Čelní pohled / Pohľad spredu

Všechny díly stavebnice PLAYSTIX mají vlnitý tvar a sada obsahuje 7 různě dlouhých dílů.
Když takto vlnité díly položíte křížem na sebe, drží pevně na sobě. Stavíte tvary pouhým pokládáním dílů křížem
na sebe. Jelikož skládání spoléhá pouze na zemskou přitažlivost a díly nejsou zamčené dohromady, můžete je
snadno rozebrat a přestavět. Vyzkoušejte nejprve skládání podle obrázku níže a pak můžete vyzkoušet složitější
modely, které následují.

JEDNODUCHÉ SKLADANIE:

Súprava stavebnice PLAYSTIX obsahuje 7 dielov rôznej veľkosti. Všetky diely majú vlnovitý tvar.
Keď tieto diely položíte krížom na seba, držia pevne na sebe. Tvary zostavujete jednoduchým ukladaním dielov
krížom na seba. Keďže skladanie závisí od zemskej príťažlivosti a diely nie sú spolu zamknuté, môžete ich ľahko
rozobrať a prestavať. Najskôr vyskúšajte skladanie podľa obrázka nižšie a potom môžete vyskúšať zložitejšie
modely, ktoré nasledujú.

LAVIČKA / LAVIČKA
POSTEL / POSTEĽ
VELKÁ CHALUPA / VEĽKÁ CHALUPA
– Zadní pohled / Pohľad zozadu

VELKÁ CHALUPA / VEĽKÁ CHALUPA

323

STŮL A ŽIDLE / STÔL A STOLIČKY
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ZACVAKNUTÍ DO ZÁMKU:

Tento postup vás naučí, jak zamknout díly do sebe. Příklad vám
zároveň pomůže postavit nohy pro model psa. Sestavte díly
podle obrázků 1–3. „Zacvaknutí“ proveďte ve 4. kroku. V 5. kroku
otočte sestavené díly a pokračujte v sestavování modelu psa
(strana 26).

Při stavbě na pomoc využijte zelené díly jako podporu.
Pri zostavovaní vám pomôžu zelené diely, ktoré
použijete ako podporu.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:

Mladší děti budou potřebovat vaši pomoc při zacvaknutí dílů do zámku a při stavbě složitějších modelů.

UPOZORNENIE PRE RODIČOV:

PES / dielov
PES do zámku a pri stavbe zložitejších modelov.
Mladšie deti budú potrebovať vašu pomoc pri zacvaknutí

ZACVAKNUTIE DO ZÁMKU:

Tento postup vás naučí, ako zamknúť diely do seba. Príklad vám
zároveň pomôže zostaviť nohy pre model psa. Zostavte diely
podľa obrázkov 1 – 3. „Zacvaknutie“ urobte v 4. kroku. V 5. kroku
otočte zostavené diely a pokračujte v zostavovaní modelu psa
(strana 26).

OBSAH / OBSAH:

V TOMTO SEŠITU NAJDETE NĚKOLIK
NÁPADŮ NA SESTAVENÍ RŮZNÝCH MODELŮ.

Jemně zacvakněte poslední dva díly. Nyní je sestavení
nohou kompletní.
Jemne zacvaknite posledné dva diely. Teraz je zostavenie
nôh kompletné.

Otočte sestavené díly nohou psa a pokračujte
v sestavování modelu.
Otočte zostavené diely nôh psa a pokračujte
zostavovaní modelu.
V TOMTO ZOŠITE NÁJDETEv NIEKOĽKO

NÁPADOV NA ZOSTAVENIE RÔZNYCH MODELOV.
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