
NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET
OBSAHUJE MALÉ ČÁSTI

DUBNETKY
dubánčí

mag(net)ická
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návod  +  předlohy  +  tipy



NÁVOD
Před prvním použitím je potřeba všechny dílky z magnetické fólie vystříhat. 
Čím pečlivější při stříhání budete, tím dokonaljší budou výsledné obrazce. 
Skládat můžete začít již s několika málo dílky a ty ostatní vystřihnout až je 
budete potřebovat. Větší černé zbytky fólie si můžete schovat na pozdější 
použití - třeba na černé brýle, malá očička, tyčky a podobně. 

K vystřihování se mi 
nejvíce osvědčily malé 
nůžky na manikúru, ale 
jde to dobře i s jinými 
nůžkami, protože 
magnetická fólie je 
dostatečně měkká.

Stavebnice není 
vhodná pro děti do tří 
let, protože 
po rozstříhání obsahuje 
malé části.



Skládat dílky můžete jen tak na stole, ale lepší to bude na přiložené bílé 
destičce, která má z jedné strany magnetický povrch. Stejně dobrý je 
jakýkoliv kovový podklad, ke kterému se magnetky snadno uchytí a drží - 
například dvířka lednice, bočnice pračky nebo myčky. Velmi se nám také 
osvědčilo skládání na klasickém černém plechu do trouby. 

Pod magnetky můžete položit tenký arch bílého nebo potištěného papíru 
(třeba vytištěná lesní scenérie). Složený obrázek pak můžete ještě 
dodatečně dokreslit tužkou, pastelkami, fixami. Na bílou destičku kreslete 
jen snadno smývatelnými fixami.

Stavebnici můžete také kombinovat s jinými předměty - další magnety, různé 
přírodniny (lístečky, květy) a další předměty, které zakomponujete 
do skládaného obrázku. Dodáte tím výslednému obrázku další rozměr.

Pokud složíte nějaký originální obrázek, nenechávejte si jej jen pro sebe! 
Pošlete mi ho na adresu info@dubanci.cz, nasdílejte na dubánčím 
facebooku facebook.com/dubanci a nebo na svých vlastních sociálních 
sítích s hash tagem #DUBNETKY. Určitě také vyhlásím několik soutěží 
o nejlepší skládačku, proto sledujte dubánčí stránky.

POCHLUBTE SE SVOJÍ TVORBOU



DOKRESLOVÁNKY A FOTKY NA POZADÍ
Malá ukázka dokreslené skládačky dubánka spěchajícího do školy s fixkou 
dokresleným pozadím.

ANIMACE
S touto magnetickou 
stavebnicí se velmi dobře 
tvoří také stop motion 
animace - stačí k tomu jen 
mobilní telefon s aplikací 
Stop Motion Studio 
(zdarma). Ukázky najdete 
na webu, nebo sociálních 
sítích pod tagem 
#DUBNETKY.

Vyzkoušejte použít jako podklad fotku, zajímavou stránku z časopisu nebo 
vytištěné pozadí (některá budou volně ke stažení v dubánčím eshopu 
u tohoto produktu), výsledek bude vypadat ještě zajímavěji!



PŘEDLOHY NA SKLÁDÁNÍ

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

S holkama jsme pro vás připravili několik předloh, pro případ, že by vám 
došla vaše fantazie.

Zkuste dubánkům poskládat z dílků 
různé dopravní prostředky - kolo, 
brusle, skateboard, koloběžku, 
motorku, auto, loďku, letadlo, raketu 
nebo ponorku. Budete-li mít pod 
skládačkou bílý papír, můžete pak 
snadno dokreslit silnici a okolní krajinu.



DUBÁNCI NA 100 ZPŮSOBŮ
Z dubánčí stavebnice můžete 
samozřejmě stavět dubánky a 
duběnky v různých situacích, 
prostředích a pózách - co třeba 
dubánčí svatba, rodinka u stolu, nebo 
sportující dubánci?

Nesmí 
chybět ani 
nejslavnější 
dubánek 
“záchoďák”



NĚCO PRO HOLKY
Z lístečků je možné složit duběnce krásné šaty, 
a květy použít do vlasů. Ale nemusíte se 
omezovat jen na dílky stavebnice - můžete 
použít lístky a kvítky, které si přinesete 
z procházky do přírody. Můžete také z papíru 
nakreslit, vybarvit a vystřihnout duběnce šaty...



ZVÍŘÁTKA
Zkuste ze stavebnice poskládat různá zvířátka! Případně si můžete zahrát 
hru na hádání - jeden sestavuje a ostatní kolem něj hádají, jaké zvíře 
dotyčný skládá.





NÁPISY A OBRÁZKY Z KLACÍKŮ
Stavebnice obsahuje 
spoustu klacíků, 
ze kterých můžete 
poskládat rozličné 
nápisy. Můžete je 
použít pro obrysy a 
nebo udělat obrázky 
jen z nich.



PŘÍŠERKY PLNÉ FANTAZIE
Díky velkému množství dílků je snadné vytvořit neskutečné příšerky a 
pohádkové bytosti - pavouky, lítací potvůrky, zvířátka nebo stonožku. Dílky 
je možné skládat i na sebe a nechat vykukovat jen jejich malou část, jak 
jsem toho využil například u kusadel pavouka.



A TO JE PROZATÍM VŠE
O své výtvory z dubnetek se podělte také s ostatními - nasdílejte jejich fotku 
nebo animaci na svých sociálních sítích s hashtagem #DUBNETKY, 
případně mi pošlete fotku emailem (info@dubanci.cz) nebo ji nahrejte na 
dubánčí facebookové stránky (facebook.com/dubanci). 

Pod hashtagem #DUBNETKY najdete také další tipy, nápady, ukázky, 
animace, soutěže a materiály pro rozšíření spojené s touto mag(net)ickou 
skládačkou.

Sledujte dubánky na síti:

dubanci.cz
facebook.com/dubanci
instagram.com/dubanci


