
Instrukcja złożenia samolotu
MODEL  NR 1 - KLASYCZNY

1 Wydrukuj instrukcję.

2 Przygotuj kartkę pracy i pokoloruj według własnego pomysłu.

3 Złóż kartkę papieru na pół wzdłuż dłuższego boku.

4

5

6 Złóż samolot na pół wzdłuż linii.

7 Złóż wzdłuż linii i odegnij skrzydełka samolotu.

8

9

Złóż obie strony ponownie, aby narożniki spotkały się
w środku.

Rozłóż skrzydła, aby leżały poziomo.

Następnie cały samolot zegnij do wewnątrz wzdłuż 
środkowej linii i mocno dociśnij, by wzmocnić 
wszystkie zagięcia.

Rozłóż ją. Następnie złóż każdy górny róg wzdłuż linii, 
tak aby stykał się ze środkową linią. 

IMIĘ

POLECENIE:    
POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZŁÓŻ SAMOLOT.



MODEL SAMOLOTU NR 1 - KLASYCZNY



Instrukcja złożenia samolotu
MODEL NR 2

1

2 Złóż kartkę papieru na pół wzdłuż linii pionowej.

3

4

5

Złóż górny róg trójkąta w dół wzdłuż linii. 

Rozłóż ją. Następnie złóż każdy górny róg wzdłuż linii, 
tak aby stykał się ze środkową linią. 

IMIĘ

6  Otrzymasz taki kształt. 

 Otrzymasz taki kształt. 

7  Złóż powstały kształt na pół wzdłuż linii.

 Podnieś róg  trójkąta  wzdłuż linii. 

8

 Złóż do dołu każdy bok samolotu wzdłuż linii.9

10

Złóż skrzydła samolotu wzdłuż linii, żeby stworzyć 
sterowniki.

 Odchyl skrzydła samolotu.

11

POLECENIE:    
POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZŁÓŻ SAMOLOT.

Wydrukuj instrukcję i przygotuj kartkę pracy.
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Instrukcja złożenia samolotu
MODEL NR 3

POLECENIE:    
POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZŁÓŻ SAMOLOT.

1 Wydrukuj instrukcję i przygotuj kartkę pracy.

2 Złóż kartkę papieru na pół wzdłuż linii poziomej.

3

4

5

Odwróc kartkę i powtórz krok nr 3.

Następnie złóż każdy górny róg, tak aby stykał się ze 
środkową linią. 

IMIĘ

7  Złóż powstały kształt na pół wzdłuż linii.

Odchyl skrzydełka, które znajduja sie z drugiej strony 
kartki  Odchyl skrzydła samolotu.

8 Złóż dolny róg trójkąta do góry.

9

10

 Złóż powstały kształt wzdłuż linii.
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