
    Świat dookoła nas się zmie-
nia: zmieniają się pory dnia 
i roku, zmienia się pogoda. 

Zmieniają się też ludzie – ich nastrój 
i wygląd. Ale zmiany mogą dotyczyć tak-
że wielkich spraw: czasem zmieniają się 
politycy, a nawet kraje – jedne powstają, 
a inne znikają. Po II wojnie światowej 
państwo niemieckie zostało podzielone 
na dwa kraje RFN (Republikę Federalną 
Niemiec) i NRD (Niemiecką Republikę 
Demokratyczną). Granica przebiegała 
przez stolicę – Berlin. W środku miasta 
wybudowano potężny mur, aby miesz-
kańcy nie mogli swobodnie się poruszać. 
Ludzie nie byli z tego zadowoleni. Muru 
pilnowali żołnierze, aby nikt nie przedo-
stał się na drugą stronę. W NRD pano-
wała dyktatura – to znaczy, że politycy 
mówili ludziom, co mają robić, a jeżeli 
ktoś się z tym nie zgadzał, szedł do wię-
zienia. W pasie zieleni wzdłuż muru 
mieszkały sobie króliki. Obserwowały 
tamten świat. Dlatego dziś kicający po 
Galerii MCK królik będzie twoim prze-
wodnikiem. Trop razem z nim wielkie 
i małe zmiany, które zaszły w świecie…
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Samochody się zmieniają…
Czy znasz współczesne marki samochodów? 
Mamy ich bardzo wiele. Francuskie, ame-
rykańskie, włoskie, hiszpańskie czy japońskie 
auta jeżdżą po naszych drogach. Wybór jest 
ogromny! Możemy przebierać nie tylko w cenie, 
jakości silnika czy liczbie drzwi. Kupując auto 
decydujemy o tym, jak wyglądać będzie nasz 
wóz, czy będzie bardziej opływowy i nowoczes-
ny, czy może bardziej tradycyjny. No i możemy 

mieć auto w dowolnym kolorze! 
Za czasów istnienia państwa NRD 
nie było tak dużego wyboru samo-

chodów. Tak jak widzisz na fotografii, najła-
twiej było kupić to niewielkie auto osobowe. 
Ze względu na to, że był zrobiony nie z blachy, 
a z tworzywa sztucznego, samochód był żartob-
liwie nazywany mydelniczką lub trampkiem. 

Połącz liczby, a następnie pokoloruj rysunek, 
jednak pamiętaj, że w NRD samochody tej mar-
ki mogły mieć tylko jeden z czterech kolorów: 
bladożółty, bladoniebieski, beżowy lub bladozie-
lony. Gotowe? Teraz wyobraź sobie, że chcesz, 
aby ulice NRD były weselsze – dorysuj na 
karoserii kolorowe wzory. Czy wiesz, jak nazy-
wa się ten model samochodu? Jeżeli nie, zakreśl 
co trzecią literkę, a otrzymasz jego nazwę.

Pomniki się zmieniają…

     Czy pomniki mogą się zmieniać? 
Przecież są bardzo duże, więc gdy 
już jakiś stoi, ciężko go zmienić. 

Jednak pomniki też podlegają zmianom. Te 
zdjęcia przedstawiają etapy powstawania 
pomnika, który nadal stoi w Berlinie, lecz 
obecnie mieszkańcy miasta zastanawia-
ją się nad jego przeniesieniem. Dlaczego? 
Bo zmieniły się władze państwa i zburzono 
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mur dzielący miasto na pół, a ludzie nie 
chcą pamiętać tamtych złych czasów.

Zapytaj kogoś starszego, jakie pomni-
ki stały kiedyś w twoim mieście. A czy 
ty znasz jakieś współczesne pomniki? 
Komu postawiłbyś pomnik, gdybyś mógł? 
Zaprojektuj taki pomnik i narysuj go na 
cokole (cokół to podstawa pomnika).
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Rozrywki się zmieniają…

      Jak spędzamy wolny czas? 
Obecnie niestety głównie przed 
telewizorem lub komputerem. 

Jednak kiedyś nie było komputerów ani 
Internetu, a telewizja nie była tak popular-
na. Na samym początku miała tylko jeden 
program, który był nadawany jedynie w okre-
ślonych godzinach. Dlatego ludzie dużo 
czasu spędzali wspólnie, np. na dansingach.

Czym różni się dansing od dyskoteki? 
Na dansingach grano muzykę na żywo, 
a ludzie ubierali się elegancko – pano-
wie przychodzili w marynarkach, a pa-
nie w wytwornych sukienkach.

A czy ty znasz jakieś tańce? Spróbuj przy-
pomnieć sobie tańce wolne i szybkie.

Przyjrzyj się tancerzom. Panie 
i panowie pochodzą z różnych epok, 
czy potrafisz połączyć ich w pary?

Mieszkania się zmieniają…

     Teraz królik kica wzdłuż korytarza. 
Meble, tapety i firanki, czyli wypo-
sażenie wnętrza, to takie ubra-

nie dla domu. Tak jak zmienia się moda, tak 
samo zmianom podlega wyposażenie. Modne 
są inne wzory, inne materiały, a nawet inne 

Ludzie się zmieniają…

     Królik pokicał już do trzeciej sali, czy 
potrafisz go odnaleźć? O jest, przy-
cupnął pod portretami pewnych 

osób. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak będziesz 
wyglądać w przyszłości? A może oglądałeś zdję-
cia rodziców z czasów, gdy byli małymi dziećmi? 
Twarz człowieka zmienia się dość wolno, ale 
wykonywane regularnie fotografie pozwalają 
bardzo wyraźnie uchwycić te zmiany. Tak jak 
na serii zdjęć „Absolwenci”. Absolwent to osoba, 
która ukończyła szkołę. Na fotografiach widzi-
my ludzi z jednej klasy, którym fotograf robił 
zdjęcia co pięć lat. Spójrz, jak bardzo się zmie-
nili! Pamiętaj, że sam w prosty sposób możesz 
zrobić podobny eksperyment – możesz fotogra-
fować siebie lub bliskich co rok, dwa lub wię-
cej lat. Pamiętaj: najlepiej robić zdjęcie zawsze 
w podobnej pozycji, w podobnym otoczeniu.

Cymbergaj – za pomocą grzebienia i monet 
możesz rozegrać mecz piłkarski. Boisko wyznacz 
na stole lub ławce, a na obu jego końcach za-
znacz bramki. Mała moneta to piłka, większe 
to piłkarze. Uderzając grzebieniem w „piłkarzy” 
spraw, by mała moneta wpadła do bramki.

Guma – gra polegająca na wykonywaniu 
układów skokowych, aż do tzw. „skuchy”, czyli 
nieudanego skoku. Układy wykonywano skacząc 
po gumie do skakania, rozciągniętej pomiędzy 
nogami dwóch uczestników. Gumę można zro-
bić ze zwykłej gumki z pasmanterii, długości od _ 
do ` metrów. Poproś kogoś dorosłego, aby odmie-
rzył taki kawałek, a następnie zwiąż oba końce.

Kapsle – do gry wykorzystuje się kapsle po 
napojach, obciążone plasteliną. Do plasteliny 
możesz przykleić karteczkę z flagą lub nume-
rem zawodnika. Tak przygotowany kapsel służy 
do rozegrania wyścigu – pstrykając w kapsel 
palcami, przesuwa się go po wcześniej wyzna-
czonej trasie, która może zawierać przeszkody 
i zakręty. Każdy uczestnik ma trzy „pstryk-
nięcia” w jednym ruchu. Wygrywa ten, kto 
pierwszy trafi na metę i nie wypadnie z trasy.

Zabawy się zmieniają…

     Na zdjęciu, które znajduje się po-
wyżej królika, widać chłopca ba-
wiącego się na ulicy. Jak myślisz, 

co on robi? Może gra w klasy? Czy znasz taką 
grę? Dawniej zabawy również były inne niż 
dziś. Dzieci spędzały dużo czasu na powietrzu, 
bawiąc się w gry, do których niepotrzebny był 
komputer ani drogi sprzęt. Oto niektóre z nich:

Teraz możesz pobawić się w malarza-czaro-
dzieja, który widzi przyszłość. Narysuj w po-
wyższej ramce portret siebie jako dorosłej osoby.

meble! Przyjrzyj się mieszkaniom na zdję-
ciach – czy przypominają ci one wnętrze two-
jego domu lub mieszkania? Może twoi dziad-
kowie mieszkają w podobnym mieszkaniu?

A teraz umebluj pokój. Możesz to zrobić 
albo wzorując się na mieszkaniach 
ze zdjęć, albo według własnego pomysłu.


