
Dzień dobry       

 

 Albert Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest 

ograniczona. Dziś proponuję Wam zabawy i aktywności rozwijające Waszą kreatywność.  

Jak to zrobić? 

❖ Weź do ręki długopis i wymyśl 10 różnych jego zastosowań- pomijając te oczywiste ( 

np. przeszkoda przez którą można skakać, wskaźnik…. Itp.)  

 

❖ Możesz również tworzyć rysunki, używając jednego kształtu- np. cały rysunek 

stworzony z kółek różnej wielkości i koloru. 

 

 

❖ Kolejny dobry pomysł na rozwijanie kreatywności, to szukanie skojarzeń między 

odległymi rzeczami, zjawiskami….  

 

❖ A może  spróbuj szukać odpowiedzi na absurdalne pytania…. Co by było, gdyby 

mama umiała czytać w moich myślach? Co by było, gdyby nie było grawitacji na 

Ziemi? 

 

❖ Znasz zagadki lateralne? Najważniejsze w nich jest łamanie schematów i 

nieszablonowe myślenie.. Na koniec wpisu, pod zagadkami umieszczę odpowiedzi.  

 

1. Ojciec i jego syn mieli wypadek samochodowy. Ojciec zmarł, a syna przewieziono 

karetką do szpitala. Gdy chirurg go zobaczył krzyknął: "Nie mogę operować tego 

chłopca, on jest moim synem!". Jak to możliwe? 

2. Pewna kobieta ma dwóch synów, którzy urodzili się o tej samej godzinie, tego samego 

dnia, miesiąca i w tym samym roku. Nie są jednak bliźniakami - jak to możliwe? 

3. Kierowca Fiata ma brata, lecz brat kierowcy Fiata nie ma brata. Kim kierowca Fiata 

jest dla brata? 

4. Dwoje ludzi zagrało pięć partii szachów i każdy z nich wygrał trzy razy. Wyjaśnij to! 

5. W kuchni na stole z dębowego drzewa, znajdował się dzbanek z najlepszą i 

najzdrowszą herbatą ziołową. Woda użyta do tej herbaty pochodziła z najczystszego 

źródła. Postawiłem dzbanek z herbatą na serwetce, wziąłem kubek i napiłem się z 

niego. Nie minęło 20 minut jak zabrało mnie pogotowie z powodu ciężkiego zatrucia - 

jak to możliwe? 

Odpowiedzi poniżej 

 

 

 

 



Odpowiedzi na zagadki lateralne: 

1. Chirurg był matką. 

2. Są trojaczkami (czworaczkami itd.). 

3. Siostrą 

4. Nikt nie powiedział, że grali ze sobą. 

5. A kto powiedział, że w kubku była herbata ... 

Pod tym linkiem znajdziesz więcej przykładów zagadek lateralnych: 

http://www.eioba.pl/a/2s4y/21-najciekawszych-zagadek-lateralnych 

 

 

POZDRAWIAM SERDECZNIE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła: www.akademiarp.pl/, www.mapakarier.org,  

 

http://www.eioba.pl/a/2s4y/21-najciekawszych-zagadek-lateralnych
http://www.akademiarp.pl/

