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Šablony pro tisk Montessori 
závěsných mobilů 

Na úvod bych chtěla poprosit o respektování autorských práv k tomuto dokumentu. Budete-li se o tyto 

šablonky chtít podělit se svými přáteli, prosím odkažte je přímo na web www.slaskoumama.cz, kde si 

jej mohou zdarma stáhnout. Děkuji vám za pochopení ☺ 

Nádherný den! 

Mám velikou radost, že chcete pro vaše děťátko vlastnoručně vyrobit Montessori závěsné dekorace. 

V tomto dokumentu najdete k vytištění šablony pro Munari mobil, Osmistěny a Tanečníky. 

Přesné návody najdete u popisu jednotlivých šablon. 

Pokud jste nováčkem v oblasti závěsných dekorací, doporučuji Vám mrknout na článek Montessori 

mobiles (závěsné mobily) u nás, kde se dozvíte, kam, kdy a jak ideálně hotové mobily zavěsit. 

 Držím pěsti, ať se Vám tvoření vydaří a budu ráda, když se o výsledky podělíte třeba na facebooku 

S láskou, máma nebo třeba jen soukromou zprávou. Ať dělají radost! 

 

Černobílý mobil Munari 

Přesný návod a veškeré další informace k sestavení prvního mobilu najdete v článku Munari – 

černobílý mobil. 

Šablona obsahuje tři různé rozměry podle toho, jak velkou skleněnou (případně plastovou) kouli 

použijete na vyvážení. 

• Varianta A je pro kouli o průměru 6 cm. 

• Varianta B je pro kouli o průměru 7 cm. 

• Varianta C je pro kouli o průměru 8 cm. 

Mé doporučení: Před slepením jednotlivých obrazců použijte ještě čtvrtku na podlepení, aby byly 

jednotlivé obrazce pevnější. 

http://www.slaskoumama.cz/
http://slaskoumama.cz/montessori/montessori-mobiles-zavesne-mobily-u-nas/
http://slaskoumama.cz/montessori/montessori-mobiles-zavesne-mobily-u-nas/
https://www.facebook.com/slaskoumamablog/
https://www.facebook.com/slaskoumamablog/
http://slaskoumama.cz/montessori/munari-cernobily-montessori-mobil/
http://slaskoumama.cz/montessori/munari-cernobily-montessori-mobil/
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Osmistěny 

Všechny potřebné informace včetně návodu na sestavení najdete v článku Montessori mobil 

Osmistěny neboli Octahedrons. 

Tento dokument obsahuje pět různých velikostních variant. Nejmenší osmistěn má hranu délky 3 cm, 

největší má délku hrany 7 cm. Můžete si tak vybrat přesně tu správnou velikost 😊 a to správné 

rozložení přesně pro vaše miminko. 

http://slaskoumama.cz/montessori/montessori-mobil-osmisteny-neboli-octahedrons/
http://slaskoumama.cz/montessori/montessori-mobil-osmisteny-neboli-octahedrons/
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Montessori mobil Tanečníci 
Je skvělé, že se chystáte vytvořit pro Vaše děťátko tento úžasný vizuální mobil. Jeho výroba je velice 

jednoduchá a detailní postup najdete v mém článku Montessori mobil Tanečníci. 

Celá šablona je tvořena pouze jednou stránkou, která obsahuje všechny čtyři tanečníky. Ruce a nohy 

jsou pro přehlednost očíslované od jedné do čtyř. Hlava je univerzální, tudíž ta Vám bude k vystřižení 

stačit právě jednou. 

 

http://slaskoumama.cz/montessori/montessori-mobil-tanecnici/
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