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Obsah:
48 koleček
8 sloupových spojek 
1 klička
12 6-osých spojek 
19 čtvercových sloupů
8 základových destiček
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LER 9162 NÁVOD
Bav se a uč se v pohybu!
„Kolečka“ uvádí děti do světa budování a pohybu. Snadno sestavitelné součástky pronikavých 
barev v dětech vzbuzují touhu postavit něco velkolepého. Existuje tolik způsobů jak něco sestavit, 
děti tak pokaždé objeví něco úplně nového!

ZÁKLADNÍ POKYNY

Postav si základní desku
Jednotlivé části základní desky k sobě připoj zasunutím kolíčků do otvorů. Existuje mnoho způsobů 
k sestavení základní desky: řady, pyramidy, také klikatě a mnohé další způsoby!

Přidej kolečka
Kolečka k základní desce připevni tak, že otvor v kolečku pevně zasuň na kolík základní desky. 
Pokud jsi to udělal správně, budou se kolečka při mírném tlaku točit oběma směry. Přidávej další 
kolečka tak, aby do sebe jednotlivé „zuby“ zapadaly.

Jak vše rozpohybovat
Otoč kličkou a vše se rozpohybuje! Vše funguje lépe, pokud kličku použiješ na kolečko připevněné 
k základní desce (ne k vertikálně umístěné části).

Jak stavět směrem nahoru
Do čtvercového otvoru v základní desce vlož čtvercový sloup. Poté na něj upevni šestiosou hřídel a 
na ni pak další kolečka tak, že jejich „zuby“ se dotýkají v pravém úhlu s kolečkem na základní 
desce. V případě, že pak začneš točit kolečkem na základní desce, budou se točit i kolečka na 
hřídeli.

Nahoru a do strany
Pokračuj ve stavbě tím, že na vrchol právě umístěné hřídele přidáš čtvercový sloup a další hřídel. 
Abys mohl stavět horizontálně (do strany), připevni do hřídele další čtvercový sloup ze strany. Pro 
spojení dvou čtvercových sloupů použij sloupové nástavce.

Abys mohl postavit následující konstrukce, řiď se obrázky umístěnými vespod krabice.



Lezoucí housenka
Budeš potřebovat: 22 koleček, 11 čtvercových sloupů, 11 šestiosých hřídelí a 1 sloupový nástavec 
pro hlavičku!
Tento postup opakuj jak dlouho budeš chtít a vytvoř tak co nejdelší housenku!
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Nadupané závodní auto
Budeš potřebovat: 20 koleček, 17 čtvercových sloupů, 6 sloupových nástavců a 12 šestiosých 
hřídelí.
Podle obrázku sestav 2 obdobné konstrukce. Pro jejich spojení dole použij čtvercový sloup, při 
centrální šestiosé hřídeli. (Centrální šestiosá hřídel k sobě nemá připevněné žádné kolečko.)
Šipka u obrázku: Zde připevni.

Klikatá spojení
Budeš potřebovat: 7 součástek pro základovou desku, 40 koleček, 16 čtvercových sloupů, 2 
sloupové nástavce a 12 šestiosých hřídelí.
Toto je základní postup pro postavení klikatých spojení. Tento postup použij pro spojení 
vertikálních částí.
Šipka u obrázku: Zde připevni další klikaté spojení.

Stavebnice!
„Kolečka!“ nabízí dětem spoustu příležitostí pro experimentování s jednoduchou mechanikou a 
základy věd. Tato stavebnice v dětech probouzí touhu k pozorování zajímavých pohybů a spojení, 
zkoumají tak zajímavý svět zákonitostí vzniklých za použití ozubených koleček.

Jak se to točí?
Umísti dvě kolečka na základovou desku těsně vedle sebe. Roztoč je a pozoruj jejich pohyb. Otáčí 
se stejným směrem?

Od začátku do konce
Základové destičky spoj k sobě tak, aby vytvořily jednu souvislou řadu. Na ně do jedné řady (od 
začátku základové desky až po její konec) umísti kolečka. Pomalu roztoč kolečko na jednom 
z konců řady. Začalo se kolečko na druhém konci řady točit ve stejný okamžik?

Rychlost otáčení
Na základovou destičku připevni jedno z koleček. Svým prstem ho roztoč velkou rychlostí a sleduj, 
jak rychle se otáčí. Vedle tohoto kolečka připevni další a opět ho roztoč. Otáčí se rychleji nebo 
pomaleji než tomu bylo poprvé?

VAROVÁNÍ:
Obsahuje malé části – nebezpečí spolknutí.

Nevhodné pro děti mladší 3 let.


