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Obsah:
48 koliesok
8 stĺpikových spojok
1 kľučka
12 6 – osých spojok
19 štvorcových stĺpikov
8 základových doštičiek
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Bav sa a uč sa v pohybe!
„Kolieska“ privádzajú deti do sveta budovania a pohybu. Jednoducho zostaviteľné súčiastky 
prenikavých farieb v deťoch vzbudzujú túžbu postaviť niečo veľkolepého. Existuje toľko spôsobov 
ako niečo zostaviť, deti tak vždy objavia niečo úplne nového. 
ZÁKLADNÉ POKYNY
Postav si základnú dosku
Jednotlivé časti základnej dosky k sebe pripoj zasunutím kolíčkov do otvorov. Existuje mnoho 
spôsobov ako zostaviť základné dosky: rady, pyramídy, tiež kľukato a mnohé ďalšie spôsoby!

Pridaj kolieska
Kolieska k základnej doske pridaj tak, že otvor v koliesku pevne zasuň na kolík základnej dosky. 
Pokiaľ si to urobil správne, budú sa kolieska pri miernom tlaku točiť obidvomi smermi. Pridávaj 
ďalšie kolieska tak, aby do seba jednotlivé „zuby“ zapadali. 

Ako všetko rozhýbať
Otoč kľučkou a všetko sa rozhýbe! Všetko funguje lepšie, pokiaľ kľučku použiješ na koliesko 
pripevnené k základnej doske (nie k vertikálne umiestnenej časti).

Ako stavať smerom nahor
Do štvorcového otvoru v základnej doske vlož štvorcový stĺpik. Potom naň upevni šesťhrannú 
spojku a na ňu potom ďalšie kolieska tak, že ich „zuby“ sa dotýkajú v pravom uhla s kolieskom na 
základnej doske. V prípade, že začneš točiť kolieskom na základnej doske, budú sa točiť aj kolieska 
na spojke.

Hore a do strany
Pokračuj v stavbe tým, že na vrchol práve umiestnenej spojky pridáš štvorcový stĺp a ďalšiu spojku. 
Aby si mohol stavať horizontálne (do strany), pripevni do spojky zo strany ďalší štvorcový stĺp. Na 
spojenie dvoch štvorcových stĺpikov použi stĺpikové nástavce. 

Aby si mohol postaviť ďalšie konštrukcie, riaď sa obrázkami umiestnenými zospodu 
škatuľky.
Lezúca húsenica
Budeš potrebovať: 22 koliesok, 11 štvorcových stĺpikov, 11 šesťhranných spojok a 1 stĺpový 

nástavec pre hlavičku!
Tento postup opakuj tak dlho ako si len budeš priať a vytvor si tak čo najdlhšiu húsenicu!
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Budeš potrebovať: 20 koliesok, 17 štvorcových stĺpikov, 6 stĺpikových nástavcov a 12 šesťhranných 
spojok
Podľa obrázku zostav 2 podobné konštrukcie. Pre ich spojenie v dolnej časti použi štvorcový stĺpik, 
pri centrálnej šesťhrannej spojke. (Centrálna šesťhranná spojka nemá k sebe pripevnené žiadne 
koliesko.) 
Šípka pri obrázku: tu pripevni.
Kľukaté spojenia
Budeš potrebovať: 7 súčiastok pre základovú dosku, 40 koliesok, 16 štvorcových stĺpikov, 2 
stĺpikové nástavce a 12 hranných spojok.
Toto je základný postup na postavenie kľukatých spojení. Tento postup použi na spojenie 
vertikálnych častí.
Šípka pri obrázku: tu pripevni ďalšie kľukaté spojenie
Stavebnica!
„Kolieska!“ ponúkajú deťom mnoho príležitostí na experimentovanie s jednoduchou mechanikou 
a základmi vied. Táto stavebnica v deťoch prebúdza túžbu k pozorovaniu zaujímavých pohybov 
a spojenie, skúmajú tak zaujímavý svet zákonitostí, ktoré vznikli pri použití ozubených koliesok.

Ako sa to otáča?
Umiestni dve kolieska na základovú dosku tesne vedľa seba. Roztoč ich a pozoruj ich pohyb. 
Otáča sa rovnakým smerom?
Od začiatku do konca
Základové doštičky spoj k sebe tak, aby vytvorili jeden zvislý rad. Na ne, do jedného radu (od 
začiatku základovej dosky až po jej koniec), umiestni kolieska. Pomaly roztoč koliesko na jednom 
z koncov radu. Začalo sa koliesko na druhom konci radu točiť v ten istý čas? 
Rýchlosť otáčania
Na základovú doštičku pripevni jedno z koliesok. Svojim prstom ho rýchlo roztoč a sleduj, ako 
rýchlo sa otáča. Vedľa tohto kolieska pripevni ďalšie a znovu ho roztoč. Otáča sa rýchlejšie, alebo 
pomalšie tak ako to bolo po prvý krát?


