
Kliknij link 

LOGICZNY TYDZIEŃ 
Czy lubisz zagadki i wyzwania? Może nadszedł czas, aby sprawdzić swoją 

inteligencję i wytrwałość w dążeniu do celu? Czy znasz granice swoich 

możliwości, a może chcesz je przekroczyć? 

29 stycznia 

Dzień Składanki i Łamigłówki 
Tym dniem chciałybyśmy rozpocząć tydzień zmagań z łamigłówkami.  

Jako „danie główne” proponujemy  przejście przez przygotowany specjalnie dla Was ESCAPE 

ROOM. Tutaj wszystko zależy od Was, od Waszego zaangażowania i wytrwałości. Znajdziecie 

się w wirtualnych pokojach zagadek, z których na pewno znajdziecie wyjście, bo … lubicie 

łamigłówki.  

 

 

 

 

 

 

ESCAPE ROOM - UCIECZKA Z FABRYKI 

 

 

Rebusy, labirynty, puzzle, sudoku - to tylko niektóre z licznych łamigłówek. Do tej pory 

LOGICZNY TYDZIEŃ w naszej szkole opierał się na rozwiązywaniu przez Was przygotowanych 

wcześniej zagadek. Tym razem odwrócimy role. 

Wykonajcie dwa zadania: 

1) Rebus  

2) Krzyżówkę lub logogryf (maksymalnie 10 haseł) 

Oba podpisane imieniem i nazwiskiem zadania (np. zdjęcia) prześlijcie na adres mailowy 

chemia.spryjewo@onet.pl  w terminie do 05.02.2021r. 

Pamiętajcie, aby w temacie wiadomości wpisać swoje imię i nazwisko oraz zwrot np. 

„logiczne zadania”. Wasz wysiłek nagrodzimy „słodkim upominkiem”. 

https://view.genial.ly/601142b5e89a990d87fd41fe/presentation-ucieczka-z-fabryki
mailto:chemia.spryjewo@onet.pl


Na „deser” przyszykowałyśmy zestaw linków do stron z grami logicznymi: 

- PAZYL - Znajdziecie tu ogrom zagadek i łamigłówek z objaśnieniami zasad (niektóre można 

rozwiązywać intuicyjnie) 

pazyl - akari, sudoku, pokropek 

pazyl-łamigłówki: wieże hanoi, kulki, układanka ... 

pazyl-obrazki logiczne  

- GRY LOGICZNE – Bardzo kolorowa strona (niestety przez to pełna reklam, niektóre można 

pominąć) 

grylogiczne - wieże-hanoi 

grylogiczne - illuminate 

grylogiczne-parking 

- PUZZLE - Pod linkami poniżej znajdziecie oprócz łamigłówek i zasad ich rozwiązywania 

również filmy instruktażowe (niestety w języku angielskim) 

puzzle-futoshiki "mniej więcej" 

puzzle-pipes - FreeNet "rury" 

puzzle-skyscrapers - drapacze chmur "wieże" 

puzzle-light-up "lampki" 

puzzle-kakuro  

A może gry z zapałkami? 

gry - zapłaki-zagadki-matematyczne 

Więc … do dzieła. Liczymy na Wasze zaangażowanie.  

Organizatorki z bloku matematycznego i przyrodniczego. 

http://www.pazyl.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=1322
http://www.pazyl.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=1323
http://www.pazyl.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=1324
http://www.grylogiczne.biz.pl/logiczne-wyzwanie/wieze-hanoi.html
http://www.grylogiczne.biz.pl/logiczne-wyzwanie/illuminate.html
http://www.grylogiczne.biz.pl/logiczne-wyzwanie/car-parking.html
https://www.puzzle-futoshiki.com/futoshiki-4x4-easy/
https://www.puzzle-pipes.com/
https://www.puzzle-skyscrapers.com/
https://www.puzzle-light-up.com/
https://www.puzzle-kakuro.com/
https://www.gry.pl/gra/zapaki-zagadki-matematyczne

