
 
 

Moc zabawy z papierowymi samochodzikami! 

Kreatywne ferie zimowe z Nissanem 

Z okazji zbliżających się świąt Nissan zaprezentował pomysł na spędzenie tego czasu wraz 

z rodziną i najbliższymi ‒ papierowe modele do samodzielnego składania. Korzystając 

ze wskazówek zawartych poniżej można przygotować i ozdobić papierowe modele 

popularnych samochodów Nissana z całego świata, w tym trzy z nich (LEAF, Ariya i GT-R) 

dostępne (teraz lub wkrótce) również w Polsce. To kreatywny i angażujący sposób 

spędzania długich zimowych wieczorów w domu. 

Przygotowanie papierowych modeli nie jest trudne, a proces wycinania i składania daje 

mnóstwo radości. Aby papierowy Nissan był bardziej wytrzymały i solidny, sugerowane 

jest użycie papieru trochę grubszego niż standardowa kartka i szybkoschnącego kleju 

(np. kleju do drewna). Sklejanie modelu będzie idealną rozrywką zarówno dla osób 

dorosłych, jak i dzieci. 

Tymczasem Nissan życzy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 

Prowadźcie bezpiecznie! 

 

Wybierz model, który chcesz złożyć 

Dokumenty PDF z modelami do złożenia dostępne są w sekcji „Pliki” po prawej stronie. 

Złożyłeś już wszystkie modele Nissana i chcesz powiększyć swój papierowy park maszyn? 

Tutaj znajdziesz modele Infiniti! 

 

Instrukcja wykonywania modeli z papieru 

Ariya, LEAF, Kicks, Roox, Note, Elgrand 

 

Potrzebne materiały/przedmioty: 

 Gładki papier (im grubszy, tym lepszy) lub karton 

 Klej (zalecamy kleje szybkoschnące, np. do drewna) 

 Nożyczki 

 Nożyk do papieru 

 Linijka 

 

Jak wykonać model z papieru: 

1. Wydrukuj szablon. 

2. Rozetnij poszczególne części w miejscach oznaczonych pogrubionymi liniami. 

3. Przyłóż linijkę do miejsc zgięć i uważnie złóż papier do wewnątrz lub na zewnątrz, 

w zależności od wytycznych w poszczególnych plikach. 

4. Posmaruj klejem zaznaczone marginesy. Nakładaj klej zgodnie z kierunkiem strzałek. 

5. Twój samochodzik z papieru jest prawie gotowy ‒ wystarczy dodać boczne lusterka. 

 

https://www.infiniti.com/headlines/carigami.html


GT-R  

Potrzebne materiały/przedmioty:  

 Gładki papier (im grubszy, tym lepszy) lub karton 

 Klej (zalecamy kleje szybkoschnące, np. do drewna)  

 Nożyczki  

 Nożyk do papieru  

 Linijka  

 Ołówek  

 Pęseta  

 Wykałaczki  

 „Wypisany” długopis lub ołówek (lub jakikolwiek inny przedmiot z cienką, szpiczastą 

końcówką) 

 

Jak wykonać model z papieru: 

1. Wydrukuj szablon. 

2. Przed porozcinaniem części ponumeruj tył każdej z nich za pomocą długopisu lub 

ołówka. 

3. Przyłóż linijkę do linii zgięć i narysuj linie za pomocą długopisu lub ołówka. 

4. Wytnij części do złożenia, dokładnie trzymając się linii cięcia. 

5. Przeczytaj uważnie wszystkie opisy, dokładnie złóż poszczególne części zgodnie 

z numeracją od (1) do (8). 

### 

 

Nissan w Europie 

Więcej informacji na temat naszych produktów, usług i zaangażowania na rzecz zrównoważonej mobilności 

znajdziesz na stronie www.nissan.pl. Zapraszamy także na nasze konta w serwisach Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn oraz do oglądania najnowszych materiałów wideo na YouTube. 

http://www.nissan.pl/
https://www.facebook.com/nissan.poland
https://instagram.com/nissaneurope/
https://twitter.com/NissanMotor
https://www.linkedin.com/company/nissan-motor-corporation
https://www.youtube.com/polskanissan

