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[SK] Atelier Janod ORIGAMI - papierová sada v kufríku na výrobu origami s 
malými zvieratkami 

VEK: 4 – 8 ROKOV 

[CZ] Atelier Janod ORIGAMI - papírová sada v kufříku na výrobu origami s 
malými zvířátky 

VĚK: 4 - 8 LET 

 
J07759  

 

[SK] Atelier Janod ORIGAMI - papierová sada v kufríku na výrobu origami s malými 
zvieratkami 
 
Strana 3) Zlepte tieto časti dohromady. 
Strana 4) Vystrihnite tieto časti z predlohy. Doplňte nálepky a zlepte všetky časti dohromady. 
Strana 5) Opakujte kroky 1 – 3 pre zvyšné hárky. 
 
 

[CZ] Atelier Janod ORIGAMI - papírová sada v kufříku na výrobu origami s malými zvířátky 
 
Strana 3) Slepte tyto části dohromady. 
Strana 4) Vystřihněte tyto části z předlohy. Doplňte nálepky a slepte všechny části dohromady. 
Strana 5) Opakujte kroky 1 - 3 pro zbývající archy. 
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