
 
 
 
 
 
 
 
 

MALÍ KONSTRUKTÉŘI 



Co je magnetická stavebnice SmartMax? 

• Stavebnice se skládá z těchto základních magnetických dílků: krátké a dlouhé tyčky, zatáčky a 
magnetické koule. Všechny  tyto díly stavebnice prošly testováním pro děti  již od 1 roku. Dílky 
jsou dostatečně velké a perfektně padnou do malých dětských rukou. 

 

• Stavebnice umožní dětem probádat fascinující svět magnetické přitažlivosti zcela bezpečným 
způsobem. Stavebnice napomáhá rozvoji jemné motoriky a prostorového vnímání, rozvíjí 
plánování, tvořivost, logické myšlení.  

 

• SmartMax nabízí i velkou dávku hravosti . Některé sady jsou obohaceny o přídavné dílky, jako 
jsou kolečka, kapoty, tubusy, zvířátka…  Děti tak mohou stavět nejen tvary, budovy, čísla a 
písmena, ale mohu si i hrát a postavit si vláček, kuličkovou dráhu, auta, stavební stroje a jiné. 

 

• Zákazníci velmi pozitivně hodnotí : 

  zpracování a kvalitu dílků 

 zábavné herní prvky v sadách 

 nápaditost 2D a 3D konstrukcí.  

 

• Stavebnice jsou bez reklamací a skvěle zvládají nápor velkého počtu dětí. 



Jak stavět se stavebnicí SmartMax? 
• Všechny sady této stavebnice jsou navzájem kompatibilní. 

 

• Krátké tyčky jsou dlouhé 7 cm, dlouhé tyčky 12 cm, zatáčky 9 cm, magnetické koule měří v 
průměru 4 cm.  

 

• Barvy tyček a zatáček jsou rozděleny do 2 skupin: na teplé a studené odstíny.  

 Studený odstín – fialová, modrá, zelená 

 Teplý odstín – červená, oranžová, žlutá 

 

• Dílky stejných barevných odstínů se vzájemně nepřitahují. 

 

• Magnetické koule přitahují všechny barvy tyček. 

 

• Přídavné díly (zvířátka, vláček, kolečka, kapoty…) se připojují jednoduchým nasazením nebo 
nacvaknutím na základní tyčku. 

 

• Každá sada obsahuje návod, který vám ukáže základy magnetických jevů, naučí vás způsoby 
jak posílit struktury, naučí vás budovat věže nebo mosty a pečlivě vám představí stavební 
projekty od jednoduchých až po velmi náročné.  

 

 

 

 



Jak funguje přitažlivost? 





Začínáme 



Spoj nasazením na tyčky a hraj si  



Stavíme – 2D   



2D - tvary, čísla, písmena 



Stavíme – 3D  



3D – stavby 



Kuličkové dráhy  



 

Spoj jednoduše nacvaknutím a bav se  
 



Hrajeme si s autíčky  



Spoj jednoduše nacvaknutím a jezdi  




