
Kalejdoskop japoński 

Chcesz zrobić coś niesamowitego a może szukasz nietuzinkowego 

prezentu dla kogoś bliskiego? Zapraszam do wspaniałej zabawy 

 i magicznego świata, który kryje się w sześciennym pudełku. Bądź 

artystą i rozbudź swą wyobraźnię podczas tworzenia 

KALEJDOSKOPU JAPOŃSKIEGO.   

Magdalena Pasikowska 



KILKA SŁÓW TYTUŁEM WSTĘPU 

Od 2005 roku prowadzimy 

warsztaty kalejdoskopowe,   

w czasie których uczestnicy 

tworzą swój własny,  

niepowtarzalny sześcienny 

kalejdoskop. Zapraszamy do 

zapoznania się z procesem 

 jego tworzenia. 

Magda, Ania, Henryk i Hubercik 



KILKA SŁÓW ... 
W odróżnieniu od tradycyjnego kalejdoskopu, w którym 

obserwuje się różnobarwne figury, zmieniające się przy 

jego obracaniu (slajd po lewej stronie),  

obrazów znajdujących się na ściankach 

kalejdoskopu w zwierciadłach tworzących 

sześcian 

w naszym „magicznym 

pudełku” powstaje 

niezmienny obraz, 

będący wynikiem 

wielokrotnych odbić  



Niezbędne materiały 
Zestaw zawierający: 

•  6 plastikowych zwierciadeł 
•  12 czarnych pasków 
•  kolorowe taśmy przylepne 
•  patyczki do uszu 
•  wykałaczki 

•  Potrzebujesz również: 
•  Linijkę, nożyczki, ołówek i gumkę) 
•  Zmywacz do paznokci (koniecznie 

zawierający aceton) 
•  Fiolka lub nakrętka po napoju 
•  Farby lub kolorowe wycinanki i klej 

do wykończenia kalejdoskopu 

Wykonanie kalejdoskopu zajmie Ci około 2 godzin  



Etap 1: „Oczko” 
1. Na 3 plastikowych płytkach (pozostałe 3 
odłóż na razie na bok) odrysuj ołówkiem, a 
następnie odetnij 1 narożnik o boku 1,5 cm. 
2. Rozłóż 3 płytki z odciętymi 
narożnikami na stole (niebieską stroną 
do góry) i połącz je za pomocą 
czarnych  pasków, jak pokazano na 
rysunku obok.  

RADA: 
Żeby pudełko się zamykało 

musisz pozostawić około 2 mm 
odstępu pomiędzy płytkami.  

3. Odetnij wystające końcówki 
czarnych pasków. 



Etap 1: „Oczko” –c.d. 
1. Zegnij płytki tak, by uformować połowę 

sześcianu. Połącz skrajne płytki kolejnym 

czarnym paskiem. 

2. Masz już zrobioną połowę kalejdoskopu. 

Odłóż ją na bok i przejdź do części 

artystycznej. 

Etap 1: „Oczko” – c.d. 



Etap 2: Rysowanie 
Rozłóż pozostałe płytki na stole i używając swojej wyobraźni wykonaj na 
niebieskiej stronie dowolne rysunki. Możesz tam umieścić np. zwierzęta, 

rośliny, fragmenty nieba, elementy związane ze Świętami lub porami roku, 
figury geometryczne, etc. 

RADA: 

Rysując, pamiętaj o następujących zasadach: 

•  Zostaw po 0,5 cm wolnej przestrzeni od 
krawędzi (będą tam czarne paski łączące 
płytki) 

•  Poszczególne rysunki będą się odbijać w 
6 zwierciadłach, dlatego:           
☺nie umieszczaj dużych rysunków na 
wszystkich 3 płytkach,               
☺ do narysowania ryb w akwarium 
wystarczą 2-3 ryby,               
☺ żeby uzyskać efekt lasu – wystarczy 
umieścić na płytce 3-4 drzewa  



Etap 2: Rysowanie – c.d. 

Przykładowe rozmieszczenie fragmentów 
obrazu na poszczególnych płytkach: 

Etap 2: Rysowanie – c.d. 

Dzięki właściwemu rozmieszczeniu poszczególnych elementów 
unikniesz ich wzajemnego nakładania się na siebie.  



Etap 3: Zmywanie niebieskiej warstwy 

1.  Do nakrętki po napoju wlej nieco 
zmywacza i zanurz w nim wacik 
(patyczek do uszu) 

2.  Namocz niewielki fragment 
swojego rysunku (około 3 cm²) 

3.  Policz do 10, a następnie za 
pomocą wykałaczki zdrapuj 
niebieską farbę. Pod nią znajduje 
się srebrne zwierciadło.  



Etap 3: Zmywanie niebieskiej warstwy – 
c.d. 

Jeśli farba ciężko schodzi, 

oznacza to, że jest zbyt 

mało zmiękczona. 

Ponownie zanurz wacik w 

zmywaczu  

i namocz rysunek. 

4. Powtórz czynności od 

punktu 1. i usuń niebieską 

warstwę z pozostałych 

elementów rysunku. 



Etap 4: Usuwanie srebrnej warstwy – 
c.d. 

Ponownie namocz wacik w zmywaczu i zdecydowanym ruchem 

przetrzyj srebrną warstwę, aż płytka stanie się w tym miejscu 

przeźroczysta. Po odwróceniu płytki na drugą stronę zobaczysz 

kształt, który był na rysunku. 



Etap 5: Wyklejanie 

Potnij kolorowe taśmy 

przylepne na kawałki (masz 7 

różnych kolorów w zestawie)  

i wyklej nimi przeźroczyste 

fragmenty zwierciadeł. 

Sprawdź na odwrocie czy pod 

światło całość rysunku jest 

widoczna.  



Etap 6: Zamykanie magicznego pudełka 

Połącz ze sobą wszystkie płytki 

tworząc sześcienne pudełko,  

w którego wnętrzu znajdą się 

zwierciadła. Przed zamknięciem 

„magicznego pudełka” zdejmij 

folie, znajdujące się po 

wewnętrznej stronie zwierciadeł. 

Są to teraz lustra, więc staraj się 

nie dotykać ich palcami.  



Etap 7: Dekorowanie kalejdoskopu z 
zewnątrz 

Używając farb, pisaków, kolorowego papieru, lub dowolnej innej 
techniki udekoruj wolne ścianki swojego kalejdoskopu   



Etap 8: Co jest w środku??? 

Ustaw kalejdoskop rysunkami w stronę 
światła (możesz stanąć przy oknie w 

słoneczny dzień, pod lampą  lub poprosić 
kogoś, by poświecił latarką w pobliżu 

kalejdoskopu) i zajrzyj przez „oczko” do 
środka.  



NASZA DZIAŁALNOŚĆ 

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach lub 
kupić zestaw do samodzielnego zbudowania 
kalejdoskopu, proszę o kontakt telefoniczny  

lub e-mailowy: 

megip@interia.pl  

tel. 505216342 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z prowadzonych przez warsztatów 

na stronie: http://www.kinkosanka.yoyo.pl/warsztaty kalejdoskopowe  


