
Drodzy uczniowie!!!!! 
Czas na chwilę relaksu - zapraszamy do zabawy!! 

Poniżej znajdują się łamigłówki dla starszych i młodszych.  

Pod zadaniami znajdziecie prawidłowe rozwiązania. 

Życzymy powodzenia!!!! 
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I. Zgadnij co to… 

 

Rude, czarne, czy różowe 

Może blond, a potem siwe 

Zdobią pięknie ludzka głowę 

Koń ma zamiast nich swą grzywę. 

 

Strasznie się wlecze, gdy na cos czekasz. 

Kiedy się bawisz, szybko ucieka. 

Powiem ci jeszcze, 

Że leczy rany 

i przez zegary 

jest odmierzany. 

 

II.  Odszukaj ukryte wyrazy w podanych poniżej wyrazach: 

 

LISTONOSZ                                  MALINA 

KOSZULA                                     DOMINO 

MASZYNKA                                 EKRAN 

SAŁATA                                        NARADA 

  

III.   Przeczytaj uważnie każde zdanie i znajdź ukrytą w nim nazwę zwierzęcia. 

 

GDY ŚWIECI SŁOŃCE, WSZYSTKIM JEST WESOŁO. 

BASIA CHĘTNIE PODLEWA KWIATY STOJĄCE W KLASIE. 

LISTONOSZ ROZNOSI KORESPONDENCJĘ. 

ZBYSZEK PÓŹNO KOŃCZY ODRABIANIE LEKCJI. 

  

IV.  Kolorowe koszule 

 

W restauracji na obiedzie spotkali się Pan Czerwony, Pan Niebieski i Pan Biały. Pod 

garniturami mieli koszule albo białą albo niebieską albo czerwoną, każdy z nich innego 

koloru niż jego nazwisko.  

Pan Niebieski mówi: „Czy zauważyliście, że nosimy koszule w różnych kolorach”. Pan 

z białą koszulą mówi: „ Rzeczywiści Panie Niebieski, ma Pan rację”. 

Spróbuj odgadnąć, który Pan jakiego koloru nosił koszulę? 

 

       

 



        V.  Koła zębate 

 

Istnieje pięć kół zębatych połączonych w szereg. Pierwsze koło jest zazębione z drugim 

kołem, a to z kolei z trzecim kołem, itp. Jeżeli pierwsze koło zębate obraca się zgodnie ze 

wskazówkami zegara, to w jakim kierunku obraca się piąte koło zębate? 

 

 

Odpowiedzi do zadań: 

I.   włosy, czas 

II.  list, kosz, szynka, łata, malina, dom, kran, rada 

III. słoń, lew, lis, koń 

IV. Pan Niebieski mógł nosić tylko koszulę białego lub czerwonego koloru i wiemy, że 

jeszcze ktoś inny nosi koszulę białego koloru, tak więc Pan Niebieski mógł nosić tylko 

koszulę czerwoną. Pan Biały mógł nosić tylko koszulę niebieską lub czerwoną, 

a czerwoną wiadomo już kto nosi, więc Pan Biały miał koszulę niebieską. Czyli Pan 

Czerwony nosił koszulę białą. 

V.  Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 
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