
LogiCASE Rozšírená sada 5+ [SK] Séria: Mini hry Kód: 306118

Vek: 5 - 99 Počet hráčov: 1

Farebné, náročné, rozmanité - to sú logické sady LogiCASE!

Tento výrobok je možné použiť iba v kombinácii so štartovacou sadou LogiCASE!

Cieľom je dešifrovať a vyriešiť širokú škálu rôznych hlavolamov. Deti môžu pomocou dreveného kolíka skontrolovať, či je ich odpoveď správna. Je

možné kartu vytiahnuť alebo nie, keď uvedú odpoveď. To umožňuje motivovať deti samostatne riešiť problémy. Bola hádanka vyriešená? Ďalšia výzva

už čaká.

Hra rozvíja:

● Logické myslenie

● Koncentráciu

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje 40 logických kariet so 77 hádankami, 1 malú kartu (obrazovka).

Umiestnite celý balík logických kariet, ktoré nie sú zamiešané do krabičky zo startovacej sady LogiCASE. Malá karta (obrazovka) je umiestnená vpredu.

Vložte drevený kolík do ľavého otvoru, zatiahnite za prednú logickú kartu a umiestnite ju úplne dozadu bez toho aby sa otočila.

Pravidlá hry:

Logické karty sú vždy usporiadané rovnakým spôsobom - na spodu každej z nich sú štyri malé návrhy riešení súvisiace s väčším obrázkom vyššie. Iba

jeden zo štyroch návrhov je správny. Vašou úlohou je zistiť, na čo sa každá karta pýta, a ktoré riešenie je správne. Ak si myslíte, že ste našli správne

riešenie, zasuňte drevený kolík do otvoru pod riešením na krabičke.

Dokážete vytiahnuť logickú kartu jemne hore a von?

● Nie, karta sa nepohybuje.

Škoda, vybrali ste zlé riešenie. Vytiahnite drevený kolík a pokúste sa vyriešiť logickú kartu pomocou iného otvoru.

● Áno, karta ide vytiahnuť.

Výborne, našli ste správne riešenie. Umiestnite kartu dozadu bez toho aby ste ju otočili. Je čas na ďalšiu hádanku!

Upozornenie

● Asi v polovici hry uvidíte žltú kartu, ktorá vás požiada, aby ste vytiahli drevený kolík a potom vytiahli celý balík logických kariet z krabičky,

otočili je a vložili späť. Malá karta (obrazovka) zostane vpredu. Potom pokračujte v hre.

● Na konci je ďalšia žltá karta, ktorá vám hovorí, opakujte práve popísaný proces. Ako vždy malá karta (obrazovka) zostáva vpredu. Vaša

LogiCASE je pripravená na ďalšie kolo! Budete tentoraz rýchlejší?

●

Rada

Skončili ste pre dnešok? Alebo by ste si chceli vziať svoj LogiCASE na cesty? Je to jednoduché. Obtočte modrú šnúrku okolo logických kariet a krabičky

a pevne ju utiahnite žltým uzáverom. Tak udržíte karty na mieste.

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu.
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