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To jest najmniejsza 
część 
wzoru. Wszystko polega 
na powtarzaniu! Ono 
sprawia, że wzór jest 
nieskończony.

Das ist der kleinste Au-
sschnitt eines Musters. 
Dieser kann beliebig oft 
wiederholt werden!  
Das macht das Muster  
unendlich.

Elementy wzoru mogą 
być porządkowane na 
różne sposoby.

Die Elemente des Musters 
können auf unterschied-
liche Weise angeordnet 
werden.

W związku z tym można 
łączyć różne figury.

Dabei kann man auch  
ganz verschiedene Formen 
verbinden.

Zadanie 1: Zaprojektuj własne wzory w kratkach  
poniżej. Użyj różnych kolorów i kształtów.

Aufgabe 1: In den leeren Kästchen kannst du nun 
dein eigenes Muster gestalten. Verwende ver- 
schiedene Formen und Farben.

Zadanie 2: Teraz przenieś swoje projekty na  
ubrania na sznurku. Części prania brakuje! Dorysuj  
je i ozdób wzorami.

Aufgabe 2: Übertrage nun deine Muster auf die Klei-
dung auf der Wäscheleine. Einige Kleidungsstücke  
fehlen! Zeichne sie selbst und gib ihnen ein Muster.
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Stwórz swoją własną zabawkę 
używając do tego następujących 
form i kolorów: 

Zeichne dein eigenes Spielzeug, 
nutze folgende Farben und  
Formen:

niebieski  Blau
żółty            Gelb
pomarańczowy  Orange
brązowy  Braun
zielony   Grün
czerwony  Rot

× 5       × 4        × 4            × 2

× 7       × 6            × 5

niebieski  Blau 
pomarańczowy  Orange 
czerwony  Rot

× 11

Stwórz tutaj dużo różnych zabawek, używając 
form narysowanych poniżej. Każdej formy mo-
żesz 
użyć kilka razy, możesz zmieniać ich rozmiar 
i dowolnie przekręcać. 
Użyj kolorów, które twoim zdaniem będą  
najbardziej pasować do zabawek. 

Stelle so viele unterschiedliche Spielsachen 
zusammen, wie du magst. Nutze die vorgege-
benen Formen. Du kannst sie mehrmals ver-
wenden, sie vergrößern, drehen oder spiegeln. 
Male deine Spielsachen anschließend in pas-
senden Farben aus. 
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Na tej stronie znajdziesz wiele prostych znaków 
(PIKTOGRAMÓW).

Przyjrzyj się im i połącz różnymi kolorami te, które 
mają ze sobą coś wspólnego. 
Spójrz jeszcze raz – może znajdziesz jeszcze jakieś 
podobieństwa? 

Auf dieser Seite siehst du viele einfache 
Zeichen (PIKTOGRAMME).

Verbinde mit verschiedenen Farben die Zeichen  
miteinander, die etwas gemeinsam haben.  
Schau noch einmal genau hin – vielleicht findest du 
noch mehr Ähnlichkeiten?

Fallen dir noch weitere einfache Bildzeichen ein? 
Zeichne sie!

Nimm einen schwarzen Stift und versuche nur mithilfe 
der Bildzeichen eine kurze Geschichte zu erzählen.

Przychodzą Ci na myśl inne proste znaki?  
Narysuj je!

Weź czarny mazak i spróbuj jedynie za pomocą 
znaków opowiedzieć krótką historię.
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Zbuduj most dla piłki. Użyj tylko figur geometrycz-
nych z ramki. Możesz zmieniać kolejność, wielkość 
oraz ułożenie  figur. 

Bau eine Brücke für den Ball.
Verwende dafür nur die geometrischen Formen aus 
der Box. Du kannst die Formen vergrößern, verlän-
gern und anordnen, wie du möchtest.

Jak szybko toczy się piłka? Narysuj linię wybranymi 
przez siebie kolorami. 

Wie schnell rollt der Ball?
Zeichne eine Linie mit den Farben deiner Wahl.

Bardzo szybko/sehr schnell

szybko/schnell

wolno/ langsam

5 ×

5 × 1 ×

2×3 ×2 ×
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Wypełnij kwadraty 1, 2, 3 jak największą ilością po-
ziomych linii, używając wskazówek kolorystycznych. 
Rysuj linie od lewej do prawej.

Wypełnij kwadraty 4, 5, 6 jak największą ilością 
pionowych linii, używając wskazówek kolorystycz-
nych. Rysuj linie z góry na dół. 

Wypełnij kwadraty 7, 8, 9 jak największą ilością 
poziomych i pionowych linii, tak żeby się krzyżowały. 
Skorzystaj przy tym ze wskazówek kolorystycznych.
Zmruż oczy i popatrz na kwadraty 7, 8, 9.  
Jakie kolory widzisz?

Fülle die Kästchen 1, 2 und 3 mit vielen langen, 
horizontalen Linien. Zeichne sie von links nach 
rechts. Nutze den Hinweis zur Farbe.

Fülle die Kästchen 4, 5 und 6 mit vielen langen, 
vertikalen Linien. Zeichne sie von oben nach 
unten. Nutze den Hinweis zur Farbe.

Fülle die Kästchen 7, 8 und 9 mit vielen langen 
horizontalen und vertikalen Linien, so dass sie 
sich kreuzen. Nutze den Hinweis zur Farbe. 
Kneife deine Augen zusammen und betrachte 
die Kästchen 7, 8, 9. Welche Farben siehst du 
jetzt?

Żółty / Gelb 1

4
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2

5

8

3

6

9Żółty / Gelb

Niebieski / Blau

Niebieski / Blau

Czerwony / Rot

Czerwony / Rot
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Spójrz na ten obrazek. Puść wodze fantazji i
dodaj kolorowe linie w różnych kierunkach, tak żeby 
dokończyć obrazek.

Betrachte das Bild und versuche, deine eigene Vorstellung 
mit farbigen Linien in verschiedenen Richtungen zu zeich-
nen. Zeichne das Bild damit fertig.



Zaprojektuj własne napisy, używając  
tych 3 kształtów. 

Skorzystaj z nich, tworząc własne litery, według  
wzoru poniżej.
Pokoloruj na czarno pozostałe białe pola. 

Rozświetl miasto neonami! 
Na początek potrzebujemy liter, aby wypełnić nimi 
neony. Znajdź ich jak najwięcej za pomocą wzoru 
poniżej. Użyj jasnych kolorów. 
Pozostałe białe linie, których nie potrzebujesz, za-
maluj czarną kredką.

* Zamaluj teraz tekst poleceń na czarno, aby 
twoje neony rozbłysły jeszcze bardziej. 

Gestalte deine eigene Schrift, verwende dazu
diese 3 Formen. 

Benutze sie für deine Buchstaben wie im Bild unten. 
Male die übrig gebliebenen weißen Felder  
schwarz aus.

Lass die Stadt mit Neonschildern leuchten!
Zuerst brauchen wir Buchstaben, um die Schilder 
zu füllen. Finde so viele Buchstaben wie möglich in 
der Gitterstruktur unten. Benutze helle Farben, um 
sie auszumalen.
Übermale danach die Linien, die du nicht brauchst, 
mit einem schwarzen Buntstift.

* Übermale nun die Arbeitsanweisungen schwarz, 
um deine Neonschilder noch stärker leuchten  
zu lassen.
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Dokończ rysunek budynku. Dorysuj resztę miasta ze 
wszystkimi szczegółami: domy, ulice, drzewa, samochody, 
ludzi i wszystko co chcesz. 

Vervollständige die Zeichnung des Gebäudes. Gestalte die 
Stadt mit allem, was dazugehört: weitere Häuser, Straßen, 
Bäume, Autos, Menschen und allem, was du willst. 



© ABC DDR PRL – https://goo.gl/xtBGcT 

Poniżej możesz zobaczyć plan pokoju widziany 
z góry. Wyobraź sobie umieszczone w nim meble.

Unten siehst du einen Plan des Zimmers von 
oben. Stelle dir die Möbel darin vor. 

Spróbuj narysować te meble widziane z przodu.

Versuche, die Möbel von vorn zu zeichnen.

Sufit /Decke

Ściana /Wand 

Podłoga/Boden

Naszkicuj plany tych pokoi. 
Zaprojektuj znajdujące się w nich meble.

Skizziere die Pläne dieser Zimmer. 
Entwirf die Möbel, die sich dort befinden.
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Dieses Haus hat viele verschiedene Bewohner, 
aber alles sieht sehr gleich aus. Zeichne, wie 
die Bewohner leben. Gestalte ihre Balkone.

W tym bloku mieszka mnóstwo różnych ludzi, 
ale wszystko jest takie podobne do siebie! 
Narysuj, jak mieszkają i zaprojektuj ich balkony.

Schreibe eine 

Geschichte über 

die Bewohner.

Napisz historię o 

mieszkańcach.
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Hier siehst du verschiedene Geräte. Benenne sie!  
Wofür werden sie verwendet?

Welcher Teil der einzelnen Geräte gefällt dir am 
besten? Zeichne ihn in einen passenden Rahmen!

To jest kolekcja urządzeń. Nazwij je.
Do czego mogą służyć? 

Która część z każdego urządzenia podoba Ci się naj-
bardziej? Narysuj ją w pasującej ramce!

Zeichne deinen eigenen Roboter. 
Setze ihn mit den von dir ausgewählten Einzelteilen 
zusammen und ergänze sie mit erfundenen Teilen. 
Schließe ihn an die Steckdose an. 
Wo lebt dein Roboter?

Narysuj własnego robota.  
Wykorzystaj wybrane przez ciebie części  
i dołącz do nich wymyślone elementy.  
Podłącz go do gniazdka.  
Gdzie mieszka twój robot?
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Schaue auf die linke Seite. 
Verkleinere und vergrößere die Formen vom äußeren 
Rand. Folge dafür den Linien von außen nach innen. 
Was siehst du? 
Benutze Farben für die Formen und den Hintergrund.

Spójrz na lewą stronę. 
Powiększ i pomniejsz kształty znajdujące się na  
zewnątrz. Podążaj w tym celu za liniami od zewnątrz 
do środka. Co widzisz? 
Pokoloruj figury i tło, na którym się znajdują.

Gratulacje! W pierwszym zadaniu zaprojektowałeś 
mural. 
Przenieś go teraz na pustą ścianę budynku, 
używając tych samych kolorów.

Gratuliere! In der ersten Aufgabe hast du 
ein Motiv für eine Hauswand entworfen.
Übertrage dieses nun auf die leere Hauswand 
mit den selben Farben.
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