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Dzień dobry.  

Zapraszam do pełnego tajemniczości i różnorodności świata 

łamigłówek.  

 

 
 

 

 

Życzę poprawnych i trafnych rozwiązań, a przede wszystkim 

ogromu radości i zadowolenia.  

        

        Powodzenia ! 
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Dzisiaj przed nami tangramowe potyczki.  

 

 

Przeczytaj uważnie każde z poleceń, a następnie wykonaj kolejno 

postawione przed tobą zadania.  

     Zapraszam ! 
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1.Przed przystąpieniem do działania, nazwij proszę te figury 

geometryczne, które rozpoznajesz na karcie pracy, a następnie wytnij 

wszystkie wzdłuż linii.  

 

 
 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. Poniżej znajduje się przykładowy wzór do ułożenia. Spróbujesz 

ułożyć? Zapraszam. 

Podczas pracy z układanką zwróć uwagę, by wykorzystać wszystkie 

elementy, nie nakładając ich na siebie.  

A może stworzysz własny wzór?  

   Powodzenia ! 

 
https://pixabay.com/pl/vectors/chi%c5%84ski-puzzle-siedem-sztuki-28901/ 

 

 

3. Zrób zdjęcie swojej pracy, nazwij ją i wyślij na podany niżej adres 

e-mail: 

 

maria.pijas@ppp1.lublin.eu 

 

Będzie mi miło, jeżeli zechcesz podzielić się ze mną efektem swoich 

działań. 

 

 

mailto:maria.pijas@ppp1.lublin.eu
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4. A oto przykład tangramowych układanek.  

Możesz wybrać jedną z nich, bądź wracać do pozostałych wzorów                

w dowolnym czasie.  
 

  

 

 

Serdecznie zapraszam Cię do podejmowania prób. 

Życzę powodzenia ! 
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Czy wiesz, że:      

 

 Tangram, to układanka pochodząca z Chin, znana od około 3000 

lat. 

 Powstaje on na bazie kwadratu, z którego po odpowiednim 

wycięciu otrzymujemy 7 elementów. 

 Każdy z ww. elementów jest figurą geometryczną. 

 Na tangram składają się: 

2 jednakowe duże trójkąty prostokątne 

1 średni trójkąt prostokątny 

2 jednakowe małe trójkąty prostokątne 

1 mały kwadrat 

1 mały równoległobok. 

 Z elementów tangramu możemy wg wzoru ułożyć np. postać, 

zwierzę, przedmiot lub stworzyć własny obrazek. 

 

 

 

 

 



Łamigłówka bez ołówka 

Tangram 
 

Łamigłówka bez ołówka- Tangram | Maria Pijas 7 

 

  A czy wiesz, że:  

     

Rozwiązywanie zagadek i łamigłówek to jeden ze sposobów              

na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i zabawę twórczą, nie tylko 

przy niesprzyjającej pogodzie.  

Poniżej znajdziesz niektóre z podstaw gier słownych i zabaw 

językowych z krótkim wyjaśnieniem.  

I tak:  
 

Palindrom – to inaczej np. wyraz, który przeczytany na wspak 

                              brzmi tak samo.  

Przykład: oko; kajak. 

 

Homonim – to wyraz wieloznaczny, który mimo takiego samego 

                             brzmienia może przyjmować odmienne znaczenie, 

                             jak i pisownię. 

  

Przykład: grzebień – do czesania; grzebień - u koguta na głowie 

        Piła – nazwa miasta; piła -nazwa narzędzia do cięcia. 

 

Anagram - tworzenie wyrazu przez przestawienie liter w innym 

                           wyrazie, w którym będą występować w innej 

                           kolejności dokładnie te same litery.  

 

Przykład: kra; rak. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolszczyzna.pl%2Fzabawy-jezykowe%2F&psig=AOvVaw2JsSkJxwj4-unGb46pUiNu&ust=1633359405902000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjhxqFwoTCOiItYzArvMCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolszczyzna.pl%2Fzabawy-jezykowe%2F&psig=AOvVaw2JsSkJxwj4-unGb46pUiNu&ust=1633359405902000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjhxqFwoTCOiItYzArvMCFQAAAAAdAAAAABAE
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Kalambury- istnieją różne warianty tej gry i zabawy, np.: 

 

 Kalambur językowy będący grą słów o zbliżonym  

lub identycznym brzmieniu, ale różnym znaczeniu. 

Przekształcamy wyrazy poprzez np. przestawianie 

sylab lub wyszukiwanie słów zawartych w wyrazie 

podstawowym i tworzących ten wyraz.  

 Gra, w której jedna osoba ma za zadanie pokazać  

lub  narysować ilustrację do hasła. 

 Zabawa polegająca na odgadywaniu tego,  

co przedstawia wylosowany obrazek. 
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A oto przykładowe wzory ułożonych figur. 

 

https://pixabay.com/pl/vectors/kszta%c5%82ty-ptak-puzzle-chi%c5%84ski-28919/ 

 

 

https://pixabay.com/pl/vectors/kszta%c5%82ty-puzzle-chi%c5%84ski-gra-28918/ 

https://pixabay.com/pl/vectors/kszta%c5%82ty-ptak-puzzle-chi%c5%84ski-28919/
https://pixabay.com/pl/vectors/kszta%c5%82ty-puzzle-chi%c5%84ski-gra-28918/
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https://pixabay.com/pl/vectors/chi%c5%84ski-puzzle-siedem-sztuki-28901/ 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/vectors/puzzle-chi%c5%84ski-tangram-gra-28908/ 

https://pixabay.com/pl/vectors/chi%c5%84ski-puzzle-siedem-sztuki-28901/
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https://img.freepik.com/darmowe-wektory/tangram-dzieci-      
          Cdn. 

 

 

 

Dziękuję 

https://img.freepik.com/darmowe-wektory/tangram-dzieci-

