
JĘZYKOWE ŁAMIGŁÓWKI…
…. oraz zagadki, rebusy 

i inne językowe zabawy.



CZYM SĄ JĘZYKOWE 

ŁAMIGŁÓWKI?

Łamigłówki językowe – rodzaj słownych

zabaw, z wykorzystaniem elementów języka

ojczystego, często wykorzystujące logiczne

myślenie, a mające na celu sprawdzenie

własnej wiedzy i umiejętności. Łamigłówki

językowe są doskonałą formą „gimnastyki”

umysłu.



RODZAJE ŁAMIGŁÓWEK 

I ZABAW JĘZYKOWYCH

 Rebusy

 Łamańce językowe

 Szyfrogram

 Krzyżówki

 Anagram

 Kalambury

 Gry edukacyjne



REBUSY

 Rebus – łamigłówka pokrewna szaradzie składająca się

z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów i znaków.

Rozwiązanie rebusu polega na odczytaniu zaszyfrowanego

hasła. Podane w rebusie treści są zwykle niejednoznaczne,

mające jedynie naprowadzić rozwiązującego na właściwe

znaczenie. Duże i skomplikowane rebusy wymagają od

rozwiązującego szerokiego zakresu wiedzy często z wielu

niezwiązanych dziedzin. Zwykle dla ułatwienia podane są

pierwsze litery wyrazów składających się na rozwiązanie.

 Ze znanych postaci historycznych rebusy układali Leonardo

da Vinci, Botticelli, Rabelais, Voltaire, Twain, a wśród

polskich autorów na przykład Siemiradzki.

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81amig%C5%82%C3%B3wka&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szarada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
https://pl.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Siemiradzki


PRZYKŁADY REBUSÓW



ŁAMAŃCE JĘZYKOWE

Łamaniec językowy – trudny do

wymówienia tekst, przeważnie

anonimowego autorstwa.



NAJPOPULARNIEJSZE ŁAMAŃCE

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie

 Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru

koralowego.

 Stół z powyłamywanymi nogami.

W czasie suszy szosa sucha.

 Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych

wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę

wyścigową numer sześć.



SZYFROGRAM

Szyfrogram (lub inaczej kryptogram) –

wiadomość, która została zaszyfrowana



PRZYKŁADY SZYFROGRAMÓW



KRZYŻÓWKI 

PANORAMICZNE

Krzyżówka panoramiczna - rodzaj krzyżówki, w której

określenia umieszczone są w kratkach wraz ze

wskazaniem kierunku i miejsca wpisywania haseł.

Najważniejsza cecha to ta, że nie posiada pól

wolnych, najwyżej oznaczniki końca hasła. Jej nazwa

pochodzi od tygodnika Panorama Śląska, w którym

po raz pierwszy ją opublikowano w latach 50 lub 60

XX w.



PRZYKŁADY KRZYŻÓWEK 

PANORAMICZNYCH



ANAGRAMY

Anagram – nazwa wywodząca się od słów

greckich: ana- (nad) oraz grámma (litera),

oznacza wyraz, wyrażenie lub całe zdanie

powstałe przez przestawienie liter bądź sylab

innego wyrazu lub zdania, wykorzystujące

wszystkie litery (głoski bądź sylaby) materiału

wyjściowego



PRZYKŁADY ANAGRAMÓW



KALAMBUR

 Kalambur (z języka francuskiego) – zabawna gra słów o zbliżonym

(paronomazja) bądź identycznym brzmieniu (homonim), lecz

o różnych znaczeniach. Efekt powstaje dzięki przeprowadzanym

przekształceniom wyrazów, m.in. usamodzielnieniu lub przestawieniu

członów.

 Również: odmiana szarady, zagadka słowna, opisująca (często

żartobliwie, czasem przewrotnie) fragmenty (wyrazy lub sylaby)

rozwiązania, będącego kalamburem.

 Kalambury to również teleturniej oraz gra towarzyska, nie ma ona

jednak poza nazwą nic wspólnego z prawdziwymi kalamburami.



PRZYKŁAD KALAMBURU



GRY EDUKACYJNE

 Gra edukacyjna – gra, której zasady opracowano w taki sposób, że jej elementy

służą poprawie umiejętności lub poszerzeniu zasobów wiedzy graczy. Poza

walorami czysto rozrywkowymi, gra taka stymuluje rozwój graczy w określonych

kierunkach i obszarach. Gry edukacyjne są popularnym narzędziem dydaktycznym,

cenionym za skuteczność, osiąganą dzięki zwiększeniu atrakcyjności procesu

dydaktycznego. Mimo że ich podstawowym celem jest edukacja, stanowią formę

rozrywki.

 Niemal każda gra zawiera elementy edukacyjne, jednak w grach edukacyjnych

nauka i trening należą do głównych celów, a nie są tylko wartościami dodanymi.

Gry edukacyjne tym różnią się od innych, że zostały opracowane przede wszystkim

w celu nauczania i stymulowania rozwoju, a rozrywka jest tu formą przekazu wiedzy

i narzędziem do poprawy umiejętności.



PRZYKŁADY GIER 

EDUKACYJNYCH



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Aleksandra Janus-Holka


