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Zestaw budowlano-eksperymentalny 

dla dzieci w wieku przedszkolnym

Moje Pierwsze Auto



› › › ZAWARTOŚĆ

    
 Lp.  Nazwa  Liczba sztuk  Symbol
 1 Oko 2 716 694
 2 Średnia oś 2 716 695
 3 Długa oś 4 716 696
 4 Płytka z 6 otworami 2 716 697
 5 Pręt z 5 otw.(pomarańcz.) 2 716 698
 6 Pręt z 5 otw.(niebieski) 1 716 699
 7 Pręt z 3 otw.(jasnozielony) 2 716 700
 8 Pręt z 3 otw.(fioletowy) 1 716 701
 9 Pręt z 4 otw.(zielony) 2 716 702
 10 Pręt z 4 otw.(łukowaty)  2 716 703
 11 Krótka oś  4 716 704
 12 Dybel (otwór u góry) 5 716 705
 13 Dybel  2 716 706
 14 Dybel (otwór z boku) 12 716 707
 15 Gwóźdź 2 716 708
 16 Koło 4 716 709
 17 Koło zębate 1 716 710
 18 Kostka osłonowa (biała) 11 716 711
 19 Kostka osłonowa (beżowa) 1 716 712
 20 Kostka osłonowa wypukła 4 716 713
 21 Kostka osłonowa wklęsła 4 716 714

Co będzie dodatkowo potrzebne:  
Taśma klejąca, deska na równię pochyłą, książki

DOBRZE WIEDZIEĆ! 
Dodatkowe elementy zestawu można zamówić na stronie 

komsos.de. Potrzebne do eksperymentów materiały, nie 

należące do zestawu, zostały oznaczone pochyłym 

drukiem.

Lista części:  
Znajdź – Obejrzyj – Odhacz

Na zestaw składają się następujące części:
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› › › AUSSTATTUNG› › › ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niniejszy zestaw budowlano-eksperymentalny ubarwiony jest historyjką 
o Tomku i Eli, którzy przeżywają podróż pełną przygód. Aby pokonać 
rozmaite przeszkody i osiągnąć cel podróży, posługują się różnymi 
pojazdami. Dzieci, budując kolejne pojazdy, mogą aktywnie uczestniczyć 
w rozgrywającej się historyjce. Duże kolorowe elementy, składające się 
na ten zestaw, idealnie nadają się dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Przeczytajcie instrukcję wspólnie z dziećmi i omówcie z nimi wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa. Asystujcie dzieciom i wspierajcie je podczas 
budowania pojazdów i wykonywania eksperymentów. 

Życzymy wam i waszym dzieciom dużo radości podczas czytania 
historyjki, budowania pojazdów i eksperymentowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Zestaw nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. 
Niebezpieczeństwo uduszenia z powodu małych części, które mogą 
zostać połknięte lub wchłonięte.

Opakowanie i instrukcję należy zachować, ponieważ zawierają ważne 
informacje.

Czy chcecie towarzyszyć Tomkowi i Eli w ich pełnej przygód 
podróży? Jeżeli tak, pomóżcie im w budowie różnych 
pojazdów, które będą potrzebne podczas kolejnych przygód.

Rodzice pomogą wam w trudniejszych etapach 
konstruowania pojazdów.

Życzymy dużo zabawy! 

Drogie Dzieci!Drodzy Rodzice!
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Tomek i Ela są rodzeństwem. 
Mieszkają razem z rodzicami, robotem 
Robim i misiem Technikiem w domu, 
przypominającym warsztat. Są tam 
wszystkie narzędzia i wyposażenie 
niezbędne do tworzenia wynalazków. 
A to dlatego, że mama Tomka i Eli jest z 
zawodu wynalazcą. Natomiast tata jest 
pisarzem, tworzącym na komputerze 
pasjonujące historie. Tomek i Ela 
uwielbiają wymyślać nowe rzeczy i 
wspólnie z Robim i misiem Technikiem 
budować je z klocków.

Przygody Tomka i Eli

3



Kiedy Tomek i Ela budowali windę, którą miś Technik 
będzie mógł szybko wjeżdżać z podwórka na balkon, 
tata zawołał do nich z dołu.  
„Słuchajcie dzieci, potrzebuję kilku rzeczy z 
supermarketu, aby zrobić obiad. Czy możecie mi 
pomóc?” 

„Oczywiście” – odpowiedział Tomek – „Ale jak 
dostaniemy się do supermarketu?”  
Ela zastanawiała się przez chwilę, po czym 
powiedziała „Mam pomysł! Zbudujemy samochód! 
Najlepiej niech to będzie minivan, żeby było miejsce 
na zakupy”

PRZYGODA TOMKA I ELI ZACZYNA SIĘ …

I zabrali się do pracy…  
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Minivan Mia

MINIVAN MIA
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MINIVAN MIA
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Minivan Mia

„Wszyscy na pokład!” - 
zawołała Mia. Dzieci, robot 
Robi i miś Technik wsiedli do 
samochodu i wyruszyli w 
podróż.

Gotowe!
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Gdy przejeżdżali obok placu budowy, zawołał do nich 
pracownik budowy - „Dobrze dzieci, że was widzę. Muszę 
przetransportować stalowe belki na samą górę rusztowania. 
Czy możecie mi w tym pomóc?” 

„Możemy zbudować dźwig” - zaproponował Tomek. „Ciężkie 
belki nie powinny stanowić dla niego problemu!”.

I zabrali się za budowę dźwigu. …  
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DŹWIG KAROL

Dźwig Karol
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DŹWIG KAROL
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Dźwig Karol

„Dźwig Karol gotowy do 
pracy! Żaden ciężar nie 
jest mi straszny!“

10 11

Gotowe!
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„Na moim haku można z dziecinną łatwością powiesić każdy 
ciężar.” – powiedział dźwig i zaczął przenosić belki jedną po drugiej. 
„Bez was nie dałbym rady” - podziękował majster.  
„Żaden problem” - odpowiedziała Ela. „Ale teraz musimy już jechać 

do sklepu, żeby zdążyć zrobić zakupy”.  
„Nie martw się” - pocieszył ją Tomek. „Zbudujemy samochód 
wyścigowy, żeby nadrobić stracony czas”. I wręczył Robiemu 
kartkę z listą potrzebnych części.

Kiedy wszystkie części zostały 
przygotowane, wzięli się do pracy …
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WYŚCIGÓWKA WANDA

Wyścigówka Wanda

1

3 54

2

13



WYŚCIGÓWKA WANDA
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Wyścigówka Wanda

10 11

„Ruszajmy w drogę!“, 
zawołała Wanda, powarkując  
radośnie silnikiem. Ruszyli do 
sklepu.

Gotowe!
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Gdy tak pędzili przed siebie do sklepu, Tomek nagle zauważył 
kłęby czarnego dymu.  
„O nie!” - krzyknął. „Pali się sklep zoologiczny!”.  
Właścicielka sklepu w pośpiechu ratowała swoje zwierzęta.  

„Musimy szybko zbudować wóz strażacki!” - powiedziała Ela.

I natychmiast zabrali się do pracy …
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WÓZ STRAŻACKI TOMEK

Wóz strażacki Tomek
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WÓZ STRAŻACKI TOMEK
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Wóz strażacki Tomek

„Żaden pożar nie jest mi 
straszny!“ - zawołał Tomek i 
zaczął gasić ogień. 
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„Dobrze, że akurat przejeżdżaliście”-  powiedziała właścicielka 
sklepu, gdy pożar został już ugaszony. „Na szczęście wszystkie 
zwierzęta ocalały. Ale jak ja sobie teraz poradzę z przeniesieniem 
na miejsce tych wszystkich ciężkich skrzyń?”  

„Mam pomysł” - odpowiedziała Ela. „Zbudujemy wózek 
widłowy!”

Robot Robi i mis Technik przygotowali listę części 
i zaczęła się budowa wózka widłowego …
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WÓZEK WIDŁOWY WIKTOR

Wózek Widłowy Wiktor
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WÓZEK WIDŁOWY WIKTOR
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Wózek Widłowy Wiktor

„Na moich widłach 
można podnosić 
przedmioty zbyt ciężkie 
dla ludzi”, oznajmił 
wózek Wiktor.

Gotowe!
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„Einladen und 
festhalten!“, 
sagte Sandra 
Strandbuggy. 
„Die Rückfahrt 
geht durch das 
Gelände.“

Przy użyciu wózka widłowego wszystkie skrzynie zostały 
umieszczone na właściwych miejscach w sklepie zoologicznym. 
„Jedziemy do sklepu” powiedziała Ela. „Żeby łatwiej przecisnąć się 
przez korki, zbudujmy motocykl” .

„Świetny pomysł”, zgodzili się 
wszyscy i zabrali do pracy … 
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MOTOCYKL MICHAŁ

Motocykl Michał
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MOTOCYKL MICHAŁ
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Motocykl Michał

„W moim koszu 
wszyscy się zmieszczą”, 
powiedział motocykl 
Michał.
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Na motocyklu sprawnie dotarli do sklepu i kupili wszystko, co 
było na liście, którą dostali od taty. Ale gdy wrócili z zakupami 
na parking, Ela zauważyła, że torby nie pomieszczą się w 
motocyklu.  
„Nie wiem, po co tacie potrzeba aż 10 worków ziemniaków. 

Zbudujemy samochód terenowy, żeby załadować wszystko i 
pojechać na skróty przez pola.”

I zaczęli budować  …
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TERENÓWKA TERESA

Terenówka Teresa
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TERENÓWKA TERESA
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Terenówka Teresa

„Ładujcie wszystko i 
odjeżdżamy!”, powiedziała 
terenówka. „Pojedziemy 
polnymi drogami”

8 9

Gotowe!
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Nieco wyboista trasa prowadziła przez jeziora, lasy i pola, z dala 
od zgiełku miasta. Tomek i Ela cieszyli się cudownym widokiem, 
aż nagle zobaczyli pana rolnika, który ze smutkiem siedział na 
skraju swojego pola pszenicy. „Co się stało?”, spytała Ela. 

„Zepsuł mi się traktor, a muszę dzisiaj dokończyć żniwa”, 
odpowiedział gospodarz. „Na szczęście możemy pomóc”, 
pocieszył go Tomek.

„Do dzieła, zbudujmy traktor!“ … 
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TRAKTOR TOBI

Traktor Tobi
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TRAKTOR TOBI
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Traktor Tobi

„Dla mnie żadne pole 
nie jest za duże”, 
ogłosił traktor Tobi.
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Gotowe!
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Do traktora przyczepiona została żniwiarka i całe pole zostało 
skoszone, a następnie zaorane. „Wspaniale”, ucieszył się 
gospodarz. A ponieważ oprócz pola miał fabrykę lodów, dał 
dzieciom killkadziesiąt opakowań w różnych smakach.

Tomek i Ela bardzo się ucieszyli z prezentu ale zarazem zmartwili 
się, że przecież lody zaraz się roztopią.

„Mam pomysł“, powiedziała Ela i 
zaczęła rysować… 
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FURGONETKA DO LODÓW ELSA

Furgonetka do lodów Elsa
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FURGONETKA DO LODÓW ELSA
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Furgonetka do lodów Elsa

„Jestem furgonetka - chłodnia.        
W moim wnętrzu jest temperatura 

jak na biegunie“ 
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Tomek i Ela wpadli na pomysł, by podzielić się lodami z dziećmi 
z pobliskiej podstawówki. Podjechali furgonetką pod szkołę, do 
której sami chodzili jako dzieci, a Robi rozdawał lody uczniom. 

Tak jak przypuszczali, dzieci bardzo się ucieszyły. Gdy już mieli 
odjeżdżać zauważyli, że szkolny autobus ma przebitą oponę.

„Jak teraz dzieci dojadą do domów? 
Trzeba im pomóc. Zbudujmy autobus!“

40



Szkolny Autobus

Szkolny Autobus
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SZKOLNY AUTOBUS
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Szkolny Autobus

„Wsiadajcie, zaraz 
odjeżdżamy“ -  autobus 
zaprosił uczniów do swojego 
wnętrza.

12 13

14 Gotowe!
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Wszystkie dzieci po kolei trafiły do swoich domów. Do swojego 
domu wrócili też Tomek i Ela. Przed wejściem czekali na nich 
rodzice. „Wreszcie jesteśmy”, powiedziała Ela. „Wygląda na to, 
że mieliście po drodze wiele przygód. Ale po co tyle ziemniaków? 

Mieliście kupić 10 sztuk a nie 10 worków”, zdziwił się tata. „Nie 
ma problemu”, powiedziała mama. „Zrobimy z nich frytki”.

I wszyscy razem zabrali się do cięcia frytek na obiad..
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Pierwsze Eksperymenty
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 Dywan
 Drewniany parkiet

EKSPERYMENT 1
?

Cała Naprzód!
CO BĘDZIE POTRZEBNE

›  Dowolny pojazd z klocków

CO SIĘ STAŁO
Na jakim podłożu pojazd lepiej jeździ? 
Wypróbujie różne nawierzchnie.
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 Klocki do zaznaczania
 Taśma klejąca
 Deska
 Ksiązki

EKSPERYMENT 2

Pierwsze Eksperymenty

Test zjeżdżalni
CO BĘDZIE POTRZEBNE

›  Dowolny pojazd

   CO SIĘ STAŁO
  Problem naukowy - wypóbujcie,                            
przy jakim ustawieniu deski pojazd          
pojedzie najdalej. Przejechany dystans 
zaznaczajcie klockami. 
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 Klocki do zaznaczania
 Taśma klejąca

EKSPERYMENT 3
?

Na Osi
CO  BĘDZIE POTRZEBNE

› Oś
›  3 × Koło

CO SIĘ STAŁO
Zaznaczcie linię startową, przyklejając do 
podłoża pasek taśmy klejącej.

Potoczcie koło i zobaczcie co się stanie.

Zaznaczcie klockiem, gdzie zatrzymało się 
koło.

A teraz umieśćcie dwa pozostałe koła na 
osi i potoczcie tę konstrukcję.

Co dojechało dalej -  samo koło czy koła 
na osi? Czy wiecie już dlaczego? Koła na 
osi nie przewracają się.
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Bezpieczeństwo i jakość:
Zestaw ekserymentalny KOSMOS został 
przygotowany z najwyższą starannością 
przez nasz doświadczony zespół. Wszystkie 

etapy rozwoju i produkcji zostały dokładnie 
sprawdzone. Zestaw eksperymentalny spełnia 

 europejskie normy bezpieczeństwa zabawek oraz 
oparte na wieloletnim doświadczeniu wewnętrzne standardy. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów, 
współpracujemy z certyfikowanymi placówkami badawczymi. 
Poprzez ścisłą współpracęz naszymi kooperantami jesteśmy w 
stanie kontrolować wszystkie etapy produkcji. Zarówno elementy 
produkowane w Niemczech jak i w innych krajach spełniają 
wszystkie wymagane standardy.
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