
Propozycja VII 

Dzisiaj przedstawiam Wam kilka prostych gier umysłowych, tak na rozgrzewkę po Świętach.  

Odpowiedzi znajdziecie w trakcie naszego kolejnego „spotkania”.  

Zagadki 

Na podstawie opisu należy odgadnąć jednowyrazowe hasła rozpoczynające się od tej samej litery. 

1. U Mickiewicza na wciąż otwarta, w gościnę zaprasza. 

2. Damski to łajdak, zawodowy to sportowiec, jest też taki co gryzie. 

3. W domu lub w teatrze dobrze się zeń patrzy. 

4. Wpaść w nie nieprzyjemnie, a być obrzuconym- jeszcze gorzej. 

5. Na arenie bywa majestatyczny, na papierze ortograficzny. 

6. Mieszkanie Diogenesa, może być wypełniona śmiechem. 

7. Gdy jest pusta, nie daj się w nią nabić. 

II 

1. Może być na podwórze, ale bywa tez na świat. 

2. Nawet najpiękniejszy nie pogada z dziadem. 

3. Niektórzy ja przechodzili, inni przepływali łódką. 

4. Niebezpiecznie jest z nią igrać, chyba, że jest zimny. 

5. Cały czas śpiewana, nawet gdy jest za trzy grosze. Raz na cztery lata impreza całego swata. 

6. Bywa sprawiedliwa, ale i kaloryczna.  

Ukryte słowa 

W tym krótkim tekście ukryte są nazwy zwierząt, znajdźcie je. Nie są to te oczywiste jak wróbelek 

czy kot, które są wymienione, ale np.  ukryte w dwóch leżących obok siebie słowach.  

 

Kuba rankiem wyszedł na taras, zachwyciło go piękno budzącego się dnia. Po deszczu rozkwitły róże, 

a mokre trawy źdźbła błyszczały w słońcu. 

Kuba przyglądał się, jak kot Romulus chodzi koło klombu, obserwując, jak wróbelek szybko trzepocząc 

skrzydełkami kąpie się w kałuży. Po lewej stronie na ogrodowej ławce przysiadły kumy, szepcząc 

najnowsze ploteczki. Obok mały Pawełek bawił się dmuchawcami. 

Kuba spojrzał jeszcze w stronę lasu majaczącego na horyzoncie i poszedł po kosę. 

Od strony ganku nadeszła Elka, dołączył do niej Pawełek, ciągnąc gumowy wąż. Powolutku razem 

podeszli do niewielkiego płotka. Nie ruszając się, obserwowali świerszcza. Drogą biegnącą od lasu 

majestatycznie szedł wysoki mężczyzna w niebieskim kubraku, pod pacha trzymał paczkę. Wyglądał 

jak osamotniony turysta, kiedy podszedł bliżej, poznali w nim listonosza, Niespodziewanie potknął się 

on na kamieniu i upadł, ale nie wypuścił z rąk torby i wszystko zakończyło się dobrze.  



ANAGRAMY 

Już wiesz co to są anagramy postaraj się wiec przeanagramować wyrazy tak by powstały nazwy 

zwierząt. 

1. ILS 

2. SEIP 

3. JACZĄ 

4. LÓRKIK 

5. AMOTIHPOP 

6. RUGANK 

7. KASJZUZCAR 

8. OPEINTER 

9. RYSGYT 

10. DRELAPO 

11. KZDOCNOKA 

12. DAJÓWMROK 

13. ORKSZACIEN  

Aktor drugoplanowy 

To była tylko mała -  - - - -  

Nie warto w sumie mówić o niej. 

Zagrałem - - - - - , który drzemie 

Przez całą sztukę na swym tronie. (S. Wójtowicz) 

Skrótka 

Wiedzą nawet małe dzieci,  

Że żarówka jasno - - - - - - 

A blask - - - - ? Nie będę ściemniał: 

On nam wieczór uprzyjemniał. (A. Ciołkiewicz) 

Nie było zbyt trudne? Tak myślę.  Wracajcie powoli do przedświątecznej formy mimo wiosny, słońca i 

zamknięcia w domach.   Ale „Jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie” jak śpiewał 

Dezerter. 
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