
Psycholog szkolny poleca:

TYGODNIOWY 

TRENING PAMIĘCI

ćwiczenia słowne, zagadki, rebusy

#jestemodpowiedzialny #zostajęwdomu #nienudzęsię #mampomysły #podajędalej



Zapraszam do aktywnego spędzania czasu wolnego:

jeden dzień – jedno ćwiczenie usprawniające pamięć.

Najwytrwalsi uczniowie, którzy wykonają wszystkie pięć zadań zaplanowanych 

na ten tydzień otrzymają dyplom uczestnictwa w treningu pamięci online.

Wypełnione zadania wyślij na e-maila psychologa szkolnego:

psycholog.sp1piechowice@gmail.com

Dziękuję 



PONIEDZIAŁEK



na następnym slajdzie znajduje się przykładowe rozwiązanie

Łamigłówka słowna –

podaj jedno słowo, kojarzące się z czterema wymienionymi hasłami:

1. rower – młyn – fortuna – nauka KOŁO

2. armata – geometria – karabin – kręgle ……………......…………….......…....

3. owoc – Newton – Ewa – robak ……………......…………….......…....

4. olimpiada – świat – Guinness – sukces ……………......…………….......…....

5. niebo – północ – Betlejem – choinka ……………......…………….......…....

6. grzyby – drzewa – mech – zwierzyna ……………......…………….......…....

7. siano – ucho – nitka – sosna ……………......…………….......…....

8. rurka – twarz – tort – masło ……………......…………….......…....

9. grzywa – puszcza – odwaga – król ……………......…………….......…....

10. kura – pisanka – białko – owal ……………......…………….......…....

11. koło – dętka – mózg – guma ……………......…………….......…....

12. gleba – glob – rola – planeta ……………......…………….......…....



Łamigłówka słowna – przykładowe rozwiązanie:

1. rower – młyn – fortuna – nauka KOŁO

2. armata – geometria – karabin – kręgle KULA 

3. owoc – Newton – Ewa – robak JABŁKO

4. Olimpiada – świat – Guinness – sukces REKORD

5. niebo – północ – Betlejem – choinka GWIAZDA

6. grzyby – drzewa – mech – zwierzyna LAS

7. siano – ucho – nitka – sosna IGŁA

8. rurka – twarz – tort – masło KREM

9. grzywa – puszcza – odwaga – król LEW

10. kura – pisanka – białko – owal JAJKO

11. koło – dętka – mózg – guma OPONA

12. gleba – glob – rola – planeta ZIEMIA



Rozwiązanie: ………………………………………………

rozwiązanie rebusu znajduje się na kolejnym slajdzie

bonus – REBUS



OKOLICA



WTOREK



Anagramy –

z podanych „sałatek literowych” ułóż wyrazy:

1. ILS LIS

2. SEIP ……………

3. JACZĄ ……………

4. LÓRIKL ……………

5. AMOTIHPOP ……………

6. RUGANK ……………

7. KASJZZUCAR ……………

8. OPEINTEZR ……………

9. YRSGYT ……………

10. DRELAPO ……………

11. KZCDONAOK ……………

12. DAJÓWMROK ……………

na następnym slajdzie znajduje się rozwiązanie



Anagramy – rozwiązanie:

1. ILS LIS

2. SEIP PIES

3. JACZĄ ZAJĄC

4. LÓRIKL KRÓLIK

5. AMOTIHPOP HIPOPOTAM

6. RUGANK KANGUR

7. KASJZZUCAR JASZCZURKA

8. OPEINTEZR NIETOPERZ

9. YRSGYT TYGRYS

10. DRELAPO LEOPARD

11. KZCDONAOK KOCZKODAN

12. DAJÓWMROK MRÓWKOJAD



bonus – REBUS

Rozwiązanie: ………………………………………………

rozwiązanie rebusu znajduje się na kolejnym slajdzie



KOTLINA

P.S. Czy poznajesz ten widok? 



ŚRODA



Powiedzonka –

wypisz jak najwięcej powiedzonek, przysłów i porzekadeł, 

w których występują części ciała: 

1. Paluszek i główka to szkolna wymówka.

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

na następnym slajdzie znajduje się przykładowe rozwiązanie



Powiedzonka – rozwiązanie: 

1. Paluszek i główka to szkolna wymówka.

2. Nadstawiać uszu.

3. Zamknąć komuś usta.

4. Kamień spadający z serca.

5. Mieć duszę na ramieniu.

6. Co z oczu to z serca.

7. Trzymać rękę na pulsie.

8. Pięta Achillesa.

9. Mieć miękkie serce.

10. Co dwie głowy, to nie jedna.

11. Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje.

12. Kłamstwo ma krótkie nogi.



bonus – REBUS

Rozwiązanie: ………………………………………………

rozwiązanie rebusu znajduje się na kolejnym slajdzie



KOSZULE



CZWARTEK



Ukryte słowa –

odnajdź ukryte w zdaniach nazwy owoców i warzyw:

1. Pozostał tylko sos na talerzu, kotlet zjadł kot.

2. Złamali nawet scyzoryk, ale puszki nie otworzyli.

3. Kiedy wrócili, była już pora obiadu.

4. Po lekcjach grali w szczypiorniaka.

5. Napisała taki smutny list, że gdy go czytał, to płakał.

6. Dzban Antek zbił, gdy sięgał po zeszyt.

7. Zmokli byli wszyscy, a na nas nie spadła nawet kropla.

8. Truskawki widziała tylko w kinie.

9. Opady nie były tak duże, jak prognozowano.

10. Byli ciekawi, kiedy nowy szyld zawiśnie nad sklepem.

11. Była to niewielka, pusta szkatułka.

12. Był zły, że takiego gbura karmić musi.

na następnym slajdzie znajduje się rozwiązanie



Ukryte słowa – rozwiązanie:

1. Pozostał tylko sos na talerzu, kotlet zjadł kot.

2. Złamali nawet scyzoryk, ale puszki nie otworzyli.

3. Kiedy wrócili, była już pora obiadu.

4. Po lekcjach grali w szczypiorniaka.

5. Napisała taki smutny list, że gdy go czytał, to płakał.

6. Dzban Antek zbił, gdy sięgał po zeszyt.

7. Zmokli wszyscy, a na nas nie spadła nawet kropla.

8. Truskawki widziała tylko w kinie.

9. Opady nie były tak duże, jak prognozowano.

10. Byli ciekawi, kiedy nowy szyld zawiśnie nad sklepem.

11. Była to niewielka pusta szkatułka.

12. Był zły, że takiego gbura karmić musi.



bonus – REBUS

Rozwiązanie: ………………………………………………

rozwiązanie rebusu znajduje się na kolejnym slajdzie



KOREKTOR



PIĄTEK



Zabawa słowna –

zapisz nazwę zwierzęcia, z jakim kojarzy Ci się podane słowo:

1. LISIA kita

2. …... przysługa

3. …... w butach

4. …... ławka

5. …... śpiew

6. …... oko

7. …... łzy

8. …... ogon

9. …... nóżka

10. …... gniazdo

11. …... serce

12. krzyk MEW

13. stary …... 

14. król …... 

15. biały …... 

16. silny jak …... 

17. jadowita…... 

18. mądra …... 

19. natrętna …... 

20. cwany …... 

21. harować jak …...

22. czarna …… 

na następnym slajdzie znajduje się rozwiązanie



Zabawa słowna – rozwiązanie:

1. LISIA kita

2. NIEDŹWIEDZIA przysługa

3. KOT w butach

4. OŚLA ławka

5. ŁABĘDZI śpiew

6. SOKOLE oko

7. KROKODYLE łzy

8. KOŃSKI ogon

9. SARNIA nóżka

10. BOCIANIE gniazdo

11. GOŁĘBIE serce

12. krzyk MEW

13. stary NIEDŹWIEDŹ 

14. król LEW

15. biały KRÓK

16. silny jak TUR

17. jadowita ŻMIJA

18. mądra SOWA

19. natrętna MUCHA

20. cwany LIS

21. harować jak WÓŁ

22. czarna OWCA



bonus – REBUS

Rozwiązanie: ………………………………………………

rozwiązanie rebusu znajduje się na kolejnym slajdzie



STONOGA




