
Drodzy Uczniowie! 

 
Witamy Was ponownie i zapraszamy na chwilę relaksu!!! 

Poniżej znajdziecie kilka przygotowanych z myślą o Was łamigłówek, zagadek, 
ćwiczeń. 

Każdy znajdzie coś dla siebie -  i starszy i młodszy. 
Pod zadaniami znajdują się prawidłowe rozwiązania. 

Pozdrawiamy i życzymy udanej zabawy! 
 
Zespół Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 
  

Dla młodszych…… 
 

I. 
Każda z dziewcząt: Zosia, Marysia, Julia i Ada hoduje w domu jedno 

zwierzątko spośród następujących: kot, papużka, kanarek, wąż boa.  

Jakie zwierzątko hoduje każda z dziewcząt jeśli wiadomo, że: Marysia nie 
lubi ptaków. Julia nie hoduje kanarka. Zosia ma zwierzątko o największej liczbie 
nóg.  

Wiadomo również, że każda z dziewcząt ma inne zwierzątko. 
 

II. 
         Rozwiąż krzyżówkę 

1.Kwiat z Holandii. 

2.Wraca z ciepłych krajów 
po zimie. 

3.Kotki na wierzbie. 

4.Fioletowy zwiastun 
wiosny.    

5.Budzi się z zimowego 
snu. 

6.Wyrastają z pączków na 
drzewach. 

7.Gwiżdżący czarny ptak 
lub wyspa grecka. 

8.Wielkanocne kolorowe 
jajka. 

9.Topimy ją 21 marca. 

10.Pierwszy wiosenny 
miesiąc. 

11.Żółty motylek. 
                                                              Jakie hasło tworzą literki w żółtej kolumnie? 

                                                      Czy wiesz co oznacza ten wyraz? 



III. 

Zapałczane zagadki 

Rozwiązując poniższe zagadki postaraj się ćwiczyć układając i przekładając 

rzeczywiste zapałki. 
 
Zagadka nr 1  

Przełóż 4 zapałki tak by powstały 4 trójkąty o boku długości zapałki. 
Rozwiązanie zaznacz na rysunku skreślając 4 zapałki i dorysowując 4 inne. 

 

 
 

Zagadka nr 2 
Przełóż 3 zapałki tak, aby poniższa ryba zaczęła płynąć w prawą stronę. 

Na rysunku zaznacz rozwiązanie skreślając 3 zapałki i dorysowując 3 inne. 

 
 

 
I dla starszych……. 
(opracowanie: mgr Natalia Brożek, psycholog-terapeuta PPP3) 

 

Poniższe zagadki pozwalają wcielić się w rolę detektywa, rozwinąć 

myślenie twórcze, zdolność patrzenia na problem z różnych stron, elastycznie, 
poprzez poszukiwanie nowych, alternatywnych rozwiązań. 

Zabawa jest przeznaczona dla co najmniej dwóch osób i polega na tym, że 

jedna osoba („prowadzący”) czyta historyjkę na głos, a zadaniem drugiej 
(„uczestnik”) jest domyślić się jak do tego doszło lub dlaczego to się stało. W tym 

celu uczestnik lub uczestnicy zadają pytania, na które prowadzący może 
odpowiadać tylko „tak”, „nie” lub „nieistotne”. 

 



 

IV. 
Pewien człowiek mieszka na ostatnim piętrze bardzo wysokiego budynku. 

Każdego dnia idąc do pracy jedzie windą aż na parter, jednak wracając 
z pracy wyjeżdża windą tylko do połowy wysokości, a dalej idzie po 
schodach. Chyba, że jest zła pogoda - wtedy wyjeżdża windą na samą 

górę! Dlaczego? 
 

V. 
Pewna kobieta w środku nocy nie mogła zasnąć. Wzięła telefon, 
wykręciła numer, ale zanim ktokolwiek odebrał, odłożyła słuchawkę i od 

razu zasnęła. Wyjaśnij to! 
 

VI. 
Pewien człowiek przesunął swój samochód i umieścił go tuż obok 
hotelu. Gdy to robił zorientował się, że będzie musiał zapłacić z 

tego powodu setki dolarów - ale musiał to zrobić. 
Podpowiedź - to nie był ani zwykły samochód, ani zwykły hotel. 
 
 
Prawidłowe odpowiedzi:  

I. Zwierzątka Marysi i Zosi 

Zosia hoduje kota gdyż "Zosia ma zwierzątko o największej liczbie nóg". Ponieważ "Marysia nie lubi ptaków", 
więc jej zwierzątko to wąż boa (nie może to być kot, gdyż kota hoduje Zosia). 
Zostają  dwa zwierzątka: kanarek i papużka oraz dwie dziewczynki: Julia i Ada. Ponieważ "Julia nie hoduje 
kanarka" więc Julii zwierzątko to papużka. Dla Ady zostaje ostatnie zwierzątko: kanarek. 
Dziewczęta hodują następujące zwierzątka: Zosia kota, Marysia węża boa, Julia papużkę oraz Ada kanarka. 
II. 1. Tulipan, 2. Bocian, 3. Bazie, 4. Krokus, 5. Niedźwiedź, 6. Liście, 7. Kos, 8. Pisanki, 9. Marzanna, 10.     
Marzec, 11. Cytrynek 
Hasło: pierwiosnek – prymulka, wiosenny kwiat; 
III. Zapałki które zmieniły miejsce zostały skreślone czarnymi liniami. Ich nową pozycję określają żółte zapałki.    

                                
 IV.  Jest osobą niskiego wzrostu, nie sięga do ostatniego przycisku. W deszczowe dni pomaga sobie 
parasolem. 
 V.   Kobieta nie mogła spać bo jej sąsiad chrapał. Obudziła go telefonem, po czym mogła spokojnie zasnąć. 
VI.  To była gra Monopoly. 

 
Bibliografia: cauchy.pl szkoła myślenia 

                    


