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Creatief denken

Handig om
uit te printen!

Figuren

Eierdoos

Lijnen

Maanden

Als je creatief denkt, denk je anders dan normaal. De raadsels hieronder kun
je alleen oplossen als je creatief denkt - anders dan normaal dus. Probeer op
een andere manier naar het probleem te kijken. Bedenk of je stiekem niet
uitgaat van iets wat helemaal niet klopt. Laat alles wat logisch is los… Succes!

Sommige maanden hebben 31 dagen. Hoeveel maanden hebben 28 dagen?

Antwoord

Je ziet een plaatje met 9 stippen.
Verbind alle stippen met 4 rechte lijnen
zonder je pen van het papier te halen.

In een eierdoos zitten 12 eieren. 12 personen krijgen elk een ei. Toch blijft er
1 ei in de doos zitten. Hoe kan dat?

Antwoord

...................................................................................

Kijk naar de figuren hiernaast. Welk figuur hoort
niet in het rijtje thuis? Leg je antwoord uit.

Antwoord

Pistool

................................................................................................

....................................................................................................................

Een vrouw loopt een café in en vraagt om een glas water. De barman pakt een
pistool en richt het op de vrouw. De vrouw zegt 'Bedankt!' en loopt weer naar
buiten. Waarom bedankt de vrouw de barman?

Antwoord

................................................................................................

Taart

Joris en Emma

Lucifers
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Kijk naar het plaatje.
Verplaats één lucifer om een vierkant te maken.

Joris en Emma liggen dood op de grond. Het raam staat open. Op de grond ligt een
bal, een plas water en gebroken glas. Wat is er gebeurd?

Antwoord

Je hebt een ronde taart. Je wilt de taart in acht even grote stukken
snijden. Je mag maar drie keer snijden. Elke snede moet recht zijn.
Hoe moet je snijden om de taart in acht stukken te verdelen?

Lichtknoppen

Antwoord

................................................................................................

Er zijn twee kamers. In de ene kamer hangt een lamp. In de andere kamer vind je
drie lichtknoppen. Je moet uitzoeken welke lichtknop bij de lamp hoort. Maar let
op: als je bij de lichtknoppen staat, kun je de kamer met de lamp niet zien. En: je
mag de kamer met de lamp maar één keer binnengaan. Hoe kom je erachter welke
lichtknop bij de lamp hoort?

Antwoord

Twee kanten

................................................................................................

................................................................................................

Kijk naar het plaatje. Wat zie je? Kijk nu nog een keer.
Concentreer je goed. Zie je iets anders?
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Antwoorden
Maanden: 12 maanden. Alle maanden hebben 28 dagen, maar de meeste hebben er meer ;-)
Lijnen: Veel mensen trekken hun lijnen van
stip naar stip, maar dan lukt het niet.
Bij deze opdracht moet je dus letterlijk out of
the box (buiten het kader) denken!
Eierdoos: De laatste persoon pakt het ei niet uit de doos. Hij pakt de doos met het ei erin.
Figuren: Er is niet één goed antwoord, er zijn verschillende antwoorden mogelijk!
Bijvoorbeeld:
Figuur 2, want dit figuur heeft als enige geen zwarte rand. Figuur 3, want dat is een cirkel en
de rest is vierkant. Figuur 4, want dat is blauw en de rest is roze. Figuur 5, want dat is kleiner
dan de rest. Zo zie je maar, er zijn vaak meerdere oplossingen!
Pistool: De vrouw had de hik. De barman had dat door en maakte haar aan het schrikken.
Creatief van hem bedacht, hè ;-)
Lucifers: Schuif de linker-lucifer een heel
klein stukje naar links. Dan ontstaat er een
vierkantje in het midden.

Joris en Emma: Joris en Emma zijn vissen! De vissenkom stond op de vensterbank toen er een
bal door het raam vloog. Hierdoor viel de vissenkom op de grond en brak. Arme Joris en Emma.
Taart: Eerst snijd je de taart doormidden. Je hebt nu twee stukken. Dan snijd je de taart nog
een keer doormidden. Je hebt nu vier even grote stukken. Daarna snijd je de taart vanaf de
zijkant in tweeën. Je hebt nu acht stukken: vier onderop
en vier bovenop!
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Lichtknoppen: Doe lichtknop 1 aan en wacht een kwartier. Doe hem dan weer uit. Doe nu
lichtknop 2 aan en loop naar de kamer met de lamp. Is de lamp aan? Dan is het lichtknop 2. Is
de lamp niet aan? Voel dan aan de lamp. Is de lamp warm? Dan is het lichtknop 1. Is de lamp
niet aan en niet warm? Dan is het lichtknop 3.
Twee kanten: Als je goed kijkt, zie je een man van voren én dezelfde man van opzij. Zo zie je
maar, je kan een probleem altijd van meerdere kanten bekijken ;-)

