ZADANIE / TASK 6
Każdy adept Taekwon-do, powinien być super spostrzegawczy,
uważny i skupiony! Poniżej zadanie dla Ciebie nr 3. To twój
wesoły trening spostrzegawczości, uwagi i skupienia: popatrz
na dwa rysunki poniżej (rysunek A i B) i znajdź jak najwięcej
różnic między nimi i oceń swoją spostrzegawczość:
–

jeżeli

nie

znalazłeś

żadnej

różnicy

to

nie

jesteś

spostrzegawczy!
– jeżeli znalazłeś 10 różnic to jesteś bardzo spostrzegawczy!
– jeżeli znalazłeś 20 różnic to jesteś super spostrzegawczy!
Specjalnie dla Ciebie zainstalowaliśmy funkcje drukowania
zadania (po prawej stronie kliknij na ikonkę drukarki albo
PDF) Wydrukuj, rozwiąż, przynieś na trening i pokaż swojemu
trenerowi, jaki jesteś spostrzegawczy!

Each Taekwon-do student must be really perceptive, focused and
watchful! Take a look at the exercise 3 below. This is your
fun training of perception, focus and watchfulness. Stare at
the pictures (picture A and B) and try to find as many
differences as possible. After that check your observance:
– if you had found no differences it means you aren’t
perceptive!
– if you had found 10 differences it means you are quite
perceptive!
– if you had found 20 differences it means you are incredibly
perceptive!

We developed a printing module for you (on the right side,

click on the printer icon or the PDF). Print, solve and bring
your pictures to the training, show your master how observant
you are!

ZADANIE / TASK 5
Każdy adept Taekwon-do powinien być super spostrzegawczy,
uważny i skupiony! Poniżej zadanie dla Ciebie nr 2. To twój
wesoły trening spostrzegawczości, uwagi i skupienia: popatrz
na dwa rysunki poniżej (rysunek A i B) i znajdź jak najwięcej
różnic między nimi i oceń swoją spostrzegawczość:
– jeżeli nie znalazłeś
spostrzegawczy!

żadnej

różnicy

to

nie

jesteś

– jeżeli znalazłeś 10 różnic, to jesteś bardzo spostrzegawczy!
– jeżeli znalazłeś 15 różnic to jesteś super spostrzegawczy!
Specjalnie dla Ciebie zainstalowaliśmy funkcje drukowania
zadania (po prawej stronie kliknij na ikonkę drukarki albo
PDF) Wydrukuj, rozwiąż, przynieś na trening i pokaż swojemu
trenerowi, jaki jesteś spostrzegawczy!

Each Taekwon-do student must be really perceptive, focused and
watchful! Take a look at the exercise 2 below. This is your
fun training of perception, focus and watchfulness. Stare at
the pictures (picture A and B) and try to find as many

differences as possible. After that check your observance:
– if you had found no differences it means you aren’t
perceptive!
– if you had found 10 differences it means you are quite
perceptive!
– if you had found 15 differences it means you are incredibly
perceptive!

We developed a printing module for you (on the right side,
click on the printer icon or the PDF). Print, solve and bring
your pictures to the training, show your master how observant
you are!

ZADANIE / TASK 4
Każdy adept Taekwon-do powinien być super spostrzegawczy,
uważny i skupiony! Poniżej zadanie dla Ciebie nr 1. To twój
wesoły trening spostrzegawczości, uwagi i skupienia: popatrz
na dwa rysunki poniżej (rysunek A i B) i znajdź jak najwięcej
różnic między nimi i oceń swoją spostrzegawczość:
– jeżeli nie znalazłeś
spostrzegawczy!

żadnej

różnicy

to

nie

jesteś

– jeżeli znalazłeś 5 różnic to jesteś bardzo spostrzegawczy!

– jeżeli znalazłeś 10 różnic to jesteś super spostrzegawczy!

Specjalnie dla Ciebie zainstalowaliśmy funkcje drukowania
zadania (po prawej stronie kliknij na ikonkę drukarki albo
PDF) Wydrukuj, rozwiąż i przynieś na trening i pokaż swojemu
trenerowi, jaki jesteś spostrzegawczy!

Each Taekwon-do student must be really perceptive, focused and
watchful! Take a look at the exercise 1 below. This is your
fun training of perception, focus and watchfulness. Stare at
the pictures (picture A and B) and try to find as many
differences as possible. After that check your observance:
– if you had found no differences it means you aren’t
perceptive!
– if you had found 5 differences it means you are quite
perceptive!
– if you had found 10 differences it means you are incredibly
perceptive!

We developed a printing module for you (on the right side,
click on the printer icon or the PDF). Print, solve and bring
your pictures to the training, show your master how observant
you are!

ZADANIE / TASK 3

Każdy adept Taekwon-do,
uważny
wesoły
na dwa
różnic

powinien być super spostrzegawczy,

i skupiony! Poniżej zadanie dla Ciebie nr 3. To twój
trening spostrzegawczości, uwagi i skupienia: popatrz
rysunki poniżej (rysunek A i B) i znajdź jak najwięcej
między nimi i oceń swoją spostrzegawczość:

– jeżeli nie znalazłeś
spostrzegawczy!

żadnej

różnicy

to

nie

jesteś

– jeżeli znalazłeś 10 różnic to jesteś bardzo spostrzegawczy!
– jeżeli znalazłeś 20 różnic to jesteś super spostrzegawczy!

Specjalnie dla Ciebie zainstalowaliśmy funkcje drukowania
zadania (po prawej stronie kliknij na ikonkę drukarki albo
PDF) Wydrukuj, rozwiąż, przynieś na trening i pokaż swojemu
trenerowi, jaki jesteś spostrzegawczy!

Each Taekwon-do student must be really perceptive, focused and
watchful! Take a look at the exercise 3 below. This is your
fun training of perception, focus and watchfulness. Stare at
the pictures (picture A and B) and try to find as many

differences as possible. After that check your observance:
– if you had found no differences it means you aren’t
perceptive!
– if you had found 10 differences it means you are quite
perceptive!
– if you had found 20 differences it means you are incredibly
perceptive!

We developed a printing module for you (on the right side,
click on the printer icon or the PDF). Print, solve and bring
your pictures to the training, show your master how observant
you are!

.

ZADANIE / TASK 2

Każdy adept Taekwon-do powinien być super spostrzegawczy,
uważny i skupiony! Poniżej zadanie dla Ciebie nr 2. To twój
wesoły trening spostrzegawczości, uwagi i skupienia: popatrz
na dwa rysunki poniżej (rysunek A i B) i znajdź jak najwięcej
różnic między nimi i oceń swoją spostrzegawczość:

– jeżeli nie znalazłeś
spostrzegawczy!

żadnej

różnicy

to

nie

jesteś

– jeżeli znalazłeś 10 różnic, to jesteś bardzo spostrzegawczy!
– jeżeli znalazłeś 15 różnic to jesteś super spostrzegawczy!

Specjalnie dla Ciebie zainstalowaliśmy funkcje drukowania
zadania (po prawej stronie kliknij na ikonkę drukarki albo
PDF) Wydrukuj, rozwiąż, przynieś na trening i pokaż swojemu
trenerowi, jaki jesteś spostrzegawczy!

Each Taekwon-do student must be really perceptive, focused and
watchful! Take a look at the exercise 2 below. This is your
fun training of perception, focus and watchfulness. Stare at
the pictures (picture A and B) and try to find as many
differences as possible. After that check your observance:
– if you had found no differences it means you aren’t
perceptive!
– if you had found 10 differences it means you are quite
perceptive!
– if you had found 15 differences it means you are incredibly
perceptive!

We developed a printing module for you (on the right side,
click on the printer icon or the PDF). Print, solve and bring
your pictures to the training, show your master how observant
you are!

.

ZADANIE / TASK 1

Każdy adept Taekwon-do powinien być super spostrzegawczy,
uważny i skupiony! Poniżej zadanie dla Ciebie nr 1. To twój
wesoły trening spostrzegawczości, uwagi i skupienia: popatrz
na dwa rysunki poniżej (rysunek A i B) i znajdź jak najwięcej
różnic między nimi i oceń swoją spostrzegawczość:
– jeżeli nie znalazłeś
spostrzegawczy!

żadnej

różnicy

to

nie

jesteś

– jeżeli znalazłeś 5 różnic to jesteś bardzo spostrzegawczy!
– jeżeli znalazłeś 10 różnic to jesteś super spostrzegawczy!

Specjalnie dla Ciebie zainstalowaliśmy funkcje drukowania
zadania (po prawej stronie kliknij na ikonkę drukarki albo
PDF) Wydrukuj, rozwiąż i przynieś na trening i pokaż swojemu
trenerowi, jaki jesteś spostrzegawczy!

Each Taekwon-do student must be really perceptive, focused and
watchful! Take a look at the exercise 1 below. This is your
fun training of perception, focus and watchfulness. Stare at
the pictures (picture A and B) and try to find as many
differences as possible. After that check your observance:
– if you had found no differences it means you aren’t
perceptive!
– if you had found 5 differences it means you are quite
perceptive!
– if you had found 10 differences it means you are incredibly
perceptive!

We developed a printing module for you (on the right side,
click on the printer icon or the PDF). Print, solve and bring
your pictures to the training, show your master how observant
you are!

