ĆWICZENIA PAMIĘCI
Dzień Dobry!
Dla tych, którzy lubią potrenować umysł i utrzymać go w dobrej formie. Proponuję
kilka różnorodnych ćwiczeń, dzięki którym można rozwijać takie zdolności jak pamięć,
koncentracja uwagi, myślenie logiczne. Zachęcam do codziennego ćwiczenia umysłu 
Ćwiczenie pamięci.
1. Połącz strzałkami dzień i miesiąc odpowiadające właściwemu świętu.
6

Listopada Narodowe

Święto Niepodległości

3

Maja

Święto Pracy

1

Stycznia

Święto Trzech Króli

1

Maja

Święto Konstytucji

11

Grudnia

Boże Narodzenie

24

Stycznia

Wszystkich Świętych

1

Listopada

Nowy Rok

2. Ewa powiedziała Markowi, żeby robiąc zakupy w supermarkecie, który zamykają
o godzinie 15.00, nie zapomniał o kiełbaskach, napojach orzeźwiających i torcie na 15.
urodziny jego syna Jana, które mają się odbyć o godzinie 20.30.
Teraz nie patrząc na tekst, powiedz, które z poniższych twierdzeń jest poprawne:
1. Czyje to są urodziny?
a) Alberta

b) Jana

c) Marka

2. Ile lat skończył?
a) 12

b) 15

c) 20

3. O której godzinie zamykają supermarket?
a) 16.00

b)15.00

c) 20.30

4. O której godzinie zaczyna się przyjęcie urodzinowe?
a) 19.00

b) 18.30

c) 20.30

a) Andrzej

b) Ewa

c) Marek

5. Kto kupuje prezent?

Obliczenia w pamięci.
Przeczytaj uważnie następujące zadania i rozwiąż je jak najkrótszym czasie.
3. Krzysztof jest o 3 lata starszy od Marii i o 5 lat od Ludwika. Ile lat mają Krzysztof,
Ludwik i Maria razem, jeśli Maria ma 32 lata?
4. Ile pieniędzy wydałem(-am), jeśli kupiłem(-am) buty za 180zł, roślinę doniczkową za
27 zł, książkę za 32 zł i etui na komórkę za 29 zł? Ile otrzymałem(-am) reszty, jeśli
miałem(-am) 300 zł?
Myślenie logiczne.
5. Leon pracuje jako kierowca Mototaxi. Dzisiaj ma szczególnych pasażerów: skłóconą
rodzinę. Babcia utrzymuje dobre relacje z wnuczką, ale okropne z córką. Matka jest
z kolei obrażona na swoją córkę. Leon ma je zabrać do kościoła położonego
na drugim końcu miasta, aby ksiądz wpłynął na zwaśnione strony. Jeśli jednak
babcia i matka lub matka i córką zostaną same, zaczną się kłócić, a tego Leon za
wszelką cenę chce uniknąć. Jak ma tego dokonać, skoro na swoim motocyklu może
przewieźć tylko jednego pasażera?
6. Dwóch ojców i dwóch synów wybrało się na ryby. Połów był całkiem niezły - złowili
trzy szczupaki, każdy po jednym. Jak to jest możliwe?
Język.
7. Niektóre polskie przymiotniki ulegały w przeszłości uproszczeniu i zmianom.
Pamiętając o tym, utwórz poprawnie przymiotniki od podanych poniżej
rzeczowników. Na przykład: Francuz - francuski
Włoch - Bełż - mąż - Morąg - Tomyśl - Bydgoszcz - hetman - kretyn
- aptekarz - admirał - Kalisz - Nowy Targ
Postrzeganie przestrzenne.
8. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby wykonać następujący rysunek: Narysuj dwa małe
okręgi po prawej stronie kartki. Narysuj kwadrat po lewej stronie oraz dwa inne po
prawej. Połącz strzałkami każdy kwadrat z okręgiem. Narysuj dwa trójkąty po
prawej stronie i jeszcze dwa po lewej. Podziel linią pionową kwadrat po lewej
stronie na pół. W środku tego kwadratu narysuj po prawej stronie okrąg, a po lewej
- romb.

Mam nadzieję, że zadania nie były trudne?!
Dla pewności podaję klucz do ćwiczeń :
1.

2.

1.b);

2.b);

3. b); 4. c); 5. c).

3. Krzysztof ma 35 lat, Ludwik 30, razem z Marią mają 97 lat.
4. 268 zł; reszta wynosi 32 zł
5. Leon musi najpierw zabrać matkę, zostawić ją w kościele i wrócić po babcię. Zabiera
babcię, zawozi ją do kościoła i wraca po matkę. Następnie zostawia matkę, a zabiera
wnuczkę, którą może zostawić w kościele z babcią. Teraz wystarczy tylko ponownie
wrócić po matkę.
6. Ponieważ byli to dziadek, jego syn i wnuk, to znaczy dwóch ojców i dwóch synów.
7. włoski, bełski, męski, morąski, tomyski, bydgoski, hetmański, kretyński, aptekarski,
admiralski, kaliski, nowotarski
8.

Życzę miłego relaksu.
Iwona Kozłowska

