
Państwa i stolicje Azji 

 

 

  

 Znalazłeś ciche, spokojne miejsce? Masz dłuższą 

chwilę? Przygotuj właściwie ciało i umysł, odpręż się, uspokój myśli, uśmiechnij się. Początkujący? 

Podziel zadanie na sensowne części i zapamiętuj porcjami. Zaawansowany? Przeczytaj całość za jednym 

podejściem, chociaż w swoim tempie, z możliwie pełną koncentracją i skupieniem. I z wolą 

zapamiętania. Spójrz na zegarek i.... powodzenia! HiMemory! Ucz się i baw! Dasz radę! 

 

1. Malediwy – Male. 

Zobacz (usłysz, poczuj): duch brzęczący żółtymi łańcuchami goni po chińskim 

murze małe divy (ubrane w zwiewne, żółte sukienki), które krzyczą, dla rozładowania 

stresu „Jesteśmy male, male...!”. 

Rozszyfruj i utrwal: duch – małe divy – male, male! (krzyk) 

Opcja: 

Twoje pomysły …....................................................................................... 

 

2. Sri Lanka – Sri Dżajawardanapura Kotte (właściwie to dzielnica największego 

miasta Kolombo). Najdziwniejsza nazwa stolicy. Ciekawostka – na wysepce Jeziora 

Parlamentarnego znajduje się tu lankijski parlament. 

Zobacz (usłysz, poczuj): wbijasz w mur chiński wielki nóż (z żółtą rękojeścią), za 

który chwyta teraz święty Cyryl* (żółta aureola na głowie – najlepiej zobacz ikono- 

podobny portret) i kluje nim Ankę (bardzo nieładnie jak na świętego...). Niestety to 

morderstwo, którego rozwikłaniem zajmuje się sam porucznik Colombo. W trakcie 

śledztwa zajada sery, tańcząc dżajfa, ponieważ otrzymał właśnie nagrodę (award) w 

postaci pasa dan (w dżudo). Skacze radości w górę (up), krzycząc „hura!”, i rzuca 

na ziemię małego kotka. 

Rozszyfruj i utrwal: nóż – Cyryl – Anka – Colombo – sery – dżajf – award – dan - up 



(skok) – hura! - kotek 

Opcja: 

Twoje pomysły …....................................................................................... 

 

3. Indie – Delhi. 

Zobacz (usłysz, poczuj): po murze chińskim biega tysiąc żółtych myszy, które 

popędza Hindus (w sari, żeby było śmieszniej), zajadający żółte (morelowe) delicje. 

Myszy też... 

Rozszyfruj i utrwal: myszy – Hindus - delicje 

Opcja: Delhi = DEL (bus z przesyłkami ekspresowymi), przewożący tysiące igieł (I) 

Twoje pomysły …....................................................................................... 

 

4. Pakistan – Islamabad. 

Zobacz (usłysz, poczuj): ryż, miliony ziarenek wysypuje się z muru chińskiego do 

wielkich żółtych paczek (paki). Przywiązujesz je sobie do stanu, W tym stanie (z taką 

kibicią – pieknie wyglądasz, naprawdę...) wchodzisz na szczyt minaretu, i jako rasowy 

wyznawca islamu (jesteś islamistą po prostu) wyśpiewujesz melodyjnie: mam bat! 

Mam baaaat! (możesz sobie nawet z niego strzelić, na tym minarecie). 

Rozszyfruj i utrwal: ryż -paki – stan – islam – ma bat! 

Opcja: 

Twoje pomysły …....................................................................................... 

 

5. Afganistan – Kabul. 

Zobacz (usłysz, poczuj): jesienne, żółte liście całymi stertami pokrywają mur 

chiński. W tych liściach szaleje teraz pies rasy Afgan, zaczyna biegać wokół 

twojego żółtego Nissanu (marka samochodu), sypiąc na niego te liście, do którego 

przyczepiasz kabel (żeby cię ten Afgan na końcu pociągnął) 

Rozszyfruj i utrwal: liść - Afgan (rasa psa)- Nissan (marka samochodu) - kabel 

Opcja: 



Twoje pomysły …....................................................................................... 
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