
GRY LOGICZNE MDK                                          PUZZLE + KOT 
 

PUZZLE  to „forma rozrywki polegająca na składaniu dużego obrazka z małych fragmentów o charakte-

rystycznych kształtach” (wikipedia).  Jest to znana i lubiana łamigłówka.  Wyszukiwanie, dopasowywanie  

i układanie małych elementów jest sposobem na ćwiczenie cierpliwości, skupienia uwagi, spostrzegawczości, 

wybiórczości pamięci, myślenia logicznego. Myślę, że każdy układał kiedyś puzzle. 

 

Trochę historii. Za twórcę pierwszych puzzli uważany jest John Spilsbury, londyński kartograf (1763 rok).  

W celu ułatwienia nauki geografii naklejał drukowane mapy na cienkie deski i rozcinał całość wzdłuż granic 

państw. Poza Anglią puzzle rozprzestrzeniły się w drugiej połowie XIX wieku. Wymyślne kształty powodowały, 

że puzzle były trudniejsze do ułożenia. Na początku XX wieku rozpoczęto maszynowo wykrawać elementy,  

co pozwoliło obniżyć koszty i spopularyzować tę formę rozrywki. 

 

Ciekawostki. Największe seryjnie produkowane puzzle składają się z 32 256 elementów , ważą ok. 17 kg. 

Największe puzzle na świecie (wpisane do księgi rekordów Guinnessa) ułożyło 1600 studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Ho Chi Minh w Wietnamie. Puzzle powstały w 2011 roku i składały się  
z 551 232 elementów o wymiarach 2,5 × 2,5 cm każdy, zajmując powierzchnię 14,85 × 23,20 m. 
 
Ćwiczcie pamięć i bawcie się dobrze. 

http://www.ipuzzle.pl/    puzzle dla dzieci, można wybrać stopień trudności 

https://www.jigsawplanet.com/      można wybrać ilość elementów  

https://puzzlefactory.pl/pl 

puzzle  z matematyką    https://matzoo.pl/lamiglowki/dodawanie-w-zakresie-30-puzzle-24_67_478 

 

Wykonajcie własne puzzle.  

Dowolny obrazek (np. ze starego kalendarza) potnijcie (za zgodą rodziców!) na kilka lub kilkanaście 

kawałków. Narysujcie na odwrotnej stronie obrazka kilka prostych linii (poziomych, pionowych, ukośnych) 

które ułatwią pocięcie. Uzyskane kawałki nie muszą być kwadratami i nie muszą być równe, ale nie powinny 

być zbyt małe.   

 

Łamigłówka z „KOTem” – wszystkie hasła zawierają słowo KOT 

1/        _  _ KOT                 Skąpy sąsiad Anglika  (w spódnicy) 

2/       KOT _  _                  Bazia, albo samica kota      

3/       _  _  _ KOT             Bezsensowne gadanie     

4/       KOT _  _  _             Mielony, albo schabowy                       

5/       KOT _  _  _             Ciężka, gruba zasłona 

6/       _  _  _ KOT             Odgłos wydawany przez bociana 

7/       KOT _  _  _  _        Otoczona górami, wzniesieniami  

8/       KOT _  _  _  _        Utrzymuje statek w jednym miejscu 

9/       _  _  _ KOT _  _    Pluszowa zabawka, przytulanka 

10/     _  _  _ KOT _  _    Jeśli je masz, śmiejesz się,  gdy Cię ktoś dotyka 

 

 

Bawcie się dobrze ćwicząc i rozwijając myślenie. 
 

Do zobaczenia na zajęciach MDK 
Aleksandra Stawicka   
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