
  Witajcie ponownie drodzy Uczniowie!!! 
 Tym razem przygotowaliśmy dla Was psychozabawę „Czy umiesz się uczyć?” oraz 
kilka zabaw z „przymrużeniem oka”. Mamy nadzieję, że i tym razem każdy znajdzie coś 
ciekawego dla siebie. 
Życzymy udanej zabawy i serdecznie Was pozdrawiamy 
Zespół Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 

  
I.  Na podstawie obrazka odpowiedz na kilka pytań. 

 

1. Ilu turystów mieszka na campingu? Odpowiedz: 4 turystów. 4 łyżki, 4 talerze, 4 imiona
  

2. Kiedy oni przyjechali: dziś czy parę dni temu? Odpowiedź: Parę dni temu – pomiędzy 
namiotem i drzewem jest pajęczyna. 

3. Jak tu dotarli? (środek transportu) Odpowiedź: Przypłynęli na kajakach. Wiosła stoją 
oparte o drzewo. 

4. Czy daleko od campingu do najbliższego miasta/wsi? Odpowiedź: Niedaleko. 
Odpowiedź: Kor że słońce jest na wschodzie, więc mamy poranek. 

5. Gdzie poszedł Jacek?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zielonaiczarna.pl/wp-content/uploads/2015/06/zagadka_logiczna_dla_dzieci_i_doroslych_9_pytan_1_obrazek.jpg


II. Zagadki z „przymrużeniem oka” 
  
1.  Wymień po sobie trzy dni tygodnia, ale nie używając przy tym żadnej z nazw dni tygodnia 

  
2.  Przed gęsią były dwie gęsi, dwie gęsi za gęsią i jedna gęś pośrodku.  
     Ile w sumie było gęsi? 
 
3. Małpka, papuga i lemur ścigają się na szczyt kokosowej palmy.  
    Które z nich pierwsze zerwie banana? 
 dpowiedź: Jacek łapie motyli. Za namiotem widać siatkę na motyle. Odpowiedź: Kamil. Dziś 
nie  

 
III.  Czy umiesz się uczyć – psychozabawa  
(opracowanie mgr Ewa Wilk-Zgłobicka, psycholog-terapeuta PPP3) 

 
1. Gdy mam odrabiać lekcje 
a) czuję, że nie mam na to ochoty, ale wykonuję swój obowiązek 
b) robię to chętnie, bo wiem, że uczę się dla siebie 
c) odkładam to ciągle na później 
  
 
2. Gdy nauczyciel zapowie sprawdzian 
a) spokojnie powtarzam wiadomości 
b) zaczynam chorować 
c) muszę nadrabiać zaległości, bo nie uczę się systematycznie 
 
3. Kiedy się uczę 
a) chcę jak najszybciej skończyć i wyjść na dwór 
b) skupiam uwagę na tym, co chcę zapamiętać 
c) przychodzą mi do głowy bardzo różne myśli... 
 
4. Na moim biurku 
a) jest wszystko, czego potrzebuję w czasie odrabiania lekcji 
b) panuje artystyczny nieład, w którym gubią się ołówki i zeszyty 
c) nie mam biurka, odrabiam lekcje w kuchni lub na ławie przed telewizorem 
 
5. Odrabiam lekcje 
a) od razu po przyjściu ze szkoły lub bezpośrednio po lekcjach w świetlicy 
b) późnym wieczorem lub w nocy 
c) po posiłku i krótkim odpoczynku 
 
6. Gdy mam dużo nauki 
a) siedzę nad książkami kilka godzin bez przerwy 
b) zniechęcam się i rezygnuję 
c) robię krótkie przerwy na odpoczynek 
 
7. Uczę się 
a) w domu, w ciszy i spokoju, czasami w świetlicy 
b) tylko w świetlicy 
c) w szkole na przerwie 
 
8. Kiedy czegoś nie rozumiem 
a) staram się to pominąć, odkładam naukę na później 
b) proszę o pomoc nauczyciela, rodziców, kolegów 
c) szukam wskazówek w podręczniku, staram się rozwiązać problem 
 
 
 



9. Dbam, aby podczas odrabiania lekcji 
a) mój pokój był przewietrzony, nikt mi nie przeszkadzał, a wszystkie potrzebne 
do nauki rzeczy były w zasięgu ręki 
b) towarzyszyła mi ulubiona muzyka i moje zwierzątko 
c) nikt mnie nie zobaczył, bo odpisuję od kolegów na przerwie 
 
10. Kiedy zdarzy mi się dostać słabszą ocenę 
a) uważam, że to wina nauczyciela 
b) analizuję, jakie błędy popełniłem i staram się poprawić 
c) szybko o tym zapominam, życie toczy się dalej 
 
11. Nauka jest dla mnie 
a) jedną z wielu rzeczy, jakie wypełniają mi czas 
b) przykrą koniecznością 
c) okazją do poznania ciekawych zdarzeń, ludzi, świata 
 
12. Zadaniem nauczycieli i rodziców jestem uczniem 
a) zdolnym, aktywnym na lekcjach, ale niezbyt pracowitym 
b) mało aktywnym, ani dobrym, ani złym 
c) pracowitym, systematycznym, pilnym 

dziś dyżur ma Piotr, a to znaczy, że wczoraj była kol ma Piotrek, to mamy datę: 8. Na kocyku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piknikowym leży arbuz, więc mamy sierpień. Kiedyś nie było chemii i arbuz lata  



Odpowiedzi do zadań: 
I.   

1. 4 turystów: 4 łyżki, 4 talerze, 4 imiona na tablicy „Dyżur” 
2. Parę dni temu – pomiędzy namiotem a drzewem jest pajęczyna 
3. Przypłynęli na kajakach – wiosła stoją oparte o drzewo 
4. Niedaleko – na obrazku widać kurę 
5. Jacek poszedł za namiot łapać motyle – za namiotem widać siatkę na motyle 

 
II. 

1. wczoraj, dziś, jutro 
2. 3 
3. Żadne, banany nie rosną na kokosowych palmach. 

 
III. 

PUNKTACJA: 
Po 2 punkty za odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c, 12c 
Po 1 punkcie za odpowiedzi: 1a, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c, 11a, 12a 

       0 punktów za odpowiedzi: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 11b, 12b  
  
PODSUMOWANIE: 
20 - 24 p.  
Znasz zasady uczenia się i umiesz je zastosować w życiu. Dzięki temu sprawnie przyswajasz 
wiadomości i nauka może się stać dla Ciebie fascynującą przygodą. Oby tak dalej! Na pewno 
będziesz odnosił wiele sukcesów w szkole i w życiu. 
15 - 20 p. 
Prawdopodobnie Twoje możliwości są większe niż rezultaty, które osiągasz. Mógłbyś mieć 
lepsze oceny i więcej satysfakcji z nauki, gdybyś był bardziej systematyczny i uporządkowany. A może 
brakuje ci wiary w siebie? Uważaj na lekcjach i stosuj się do wskazówek nauczyciela, a zobaczysz, że nauka 
nie musi być nudna. 
9 - 14 p. 
Chyba nie jesteś najlepszym uczniem. Musisz włożyć więcej wysiłku i chęci w odrabianie lekcji. Poproś o 
pomoc nauczyciela, rodziców, kolegów. Bądź systematyczny i nie zniechęcaj się trudnościami. Może warto 
zgłosić się na zajęcia wyrównawcze? 
0 - 8 p. 
Niestety, nie masz się czym pochwalić. Jeśli nie zmienisz swojego podejścia do nauki, 
czekają Cię spore kłopoty. 
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