KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI?
• Š i priemonė padės sumaniai paįvairinti vaikų laisvalaikį.
•K
 iekvienas galvosūkis ir (ar) užduotis įveikiami logiškai MĄSTANT.
•L
 eidinys skirtas vaikams nuo 6 metų, bet puikiai tiks ir jaunesniems
gudručiams.
•V
 isos užduotys ir veiklos padeda mokyti vaikus mąstyti kūrybiškai.
• 1 00 proc. vaikams tinkamas turinys.
•L
 eidinio užduotys ir veiklos suskirstytos pagal sudėtingumą.
Atsižvelgiant į specialius paveikslėlius, galima efektyviai ir kryptingai
organizuoti intelekto ugdymo (-si) pratybas:
		lengva
		smagu
		

yra ką veikti

		sudėtinga
		iššūkis
Rekomenduoju kiekvieną kartą išsamiau panagrinėti, kaip ir kodėl
gautas vienas ar kitas atsakymas, skatinti vaikus paaiškinti savo strategiją
(o paskui papasakoti jiems savąją). Tegul mažieji užduoda klausimų,
o įveikę kiekvieną, vis sudėtingesnį, galvosūkį sukuria panašų į atliktąjį
ir skiria namiškiams ar draugams. Taip stebėsite, kiek vaikai įsigilina
į detales, ar aktyviai veikia jų mąstymas, kaip jie geba pritaikyti įgytas
žinias modeliuodami panašias situacijas.
Sėkmės receptas. Neskubėkite ir nespauskite vaikų. Siekiant
iš esmės suprasti galvosūkio esmę ir lavinti intelektą, reikia laiko,
neretai ir praktikos atliekant panašias užduotis. Tad kantrybės ir geros
nuotaikos!
Draugiškas perspėjimas suaugusiesiems – nenustebkite, jei vaikai
ilgainiui jus pergudraus. Toks šio leidinio tikslas!

PAŠĖLĘ KLAUSIMAI
Toliau – nepaprastai linksmas rinkinys
klausimų, kurie padės smagiai praleisti ne vieną
akimirką drauge su vaikais. Visi klausimai priskiriami
antram sudėtingumo lygiui („smagu“), nes skatina
IŠMĄSTYTI atsakymą pačiu linksmiausiu būdu.
Smagiai!
1 Kas turi kaklą, bet neturi galvos?

atveju penktadienis būna pirmiau nei
2 Kokiu

trečiadienis?

3 Kas
 pasirodo vieną kartą minutėje, dukart momente

ir nė karto tūkstantyje?

kad nubrėžei liniją. Kaip tau pavyko jos
4 Įsivaizduok,

neliečiant padaryti ją ilgesnę?

5 Aš saugau prisiminimus, bet pats jų neturiu. Kas aš?
6 Koks išradimas leidžia mums matyti kiaurai sienas?
7 Kas turi koją, bet neturi pėdų?
8 Kai
 aš jauna, esu aukšta. Gyvenimui

baigiantis, tampu žema. Kas aš?

9 Kuris mėnuo turi 28 dienas?

tėtis turi penkias dukras: Naną, Niną, Noną,
10 Mari

Neną. Koks penktos dukters vardas?

5

PAŠĖLĘ KLAUSIMAI

36 Gyvūnėlių parduotuvėje pardavėjas klientui sako:

– Žiurkėnų narve, dėžėje, patelė atsivedė
jauniklių. Papūgėlių lizde taip pat išsirito paukščiukų.
– Kiek jų? – klausia klientas.
Pardavėjas sako:
– Kartu su jaunikliais žiurkėnai turi 80 kojų.
Visos papūgos su mažyliais turi 56 kojas.

Ar žinai, kiek iš viso yra papūgų ir žiurkėnų jauniklių?
Jei manai, kad užduotis per sunki, ieškok užuominos skyriaus gale.

37 Tik
 pažvelk:
SEPTYNI + DEVYNI = 13
DVYLIKA + VIENUOLIKA = 17
DVIDEŠIMT + DEŠIMT = 15

Kaip tai įmanoma?
Jei manai, kad užduotis per sunki, ieškok užuominos skyriaus gale.

vyras eina per labai didelį lietų, bet neturi
38 Vienas


10

nieko, kas apsaugotų jį nuo permirkimo. Todėl
sušlampa jo batai, drabužiai, veidas... O plaukai – ne.
Kaip tai įmanoma?

LINKSMIEJI GALVOSŪKIAI
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Kuris vaizdas
iliustruoja šią piramidę iš viršaus?
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Iššifruok kodą ir
nurodyk, kokį žodį slepia
kiekviena paveikslėlių pora.
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LINKSMIEJI GALVOSŪKIAI
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Oras subjuro.
Kokiu keliu Lili turėtų kopti,
kad surinktų savo skalbinius?

Perdėk 2 degtukus
taip, kad gautum teisingą
veiksmą ir jo atsakymą.

