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A doboz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek 
veszélyt jelentenek 3 évesnél kisebbeknek (lenyelhelhetik 
azokat).  Tartsa távol tõlük!
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Válassz egy feladatot.

A Castle Logix egy 48 feladatos 
logikai játék. A gyerekek 
megtanulnak elemeket 
kombinálni, fejlõdik a térlátásuk, 
és a precíziós          mozgatásuk.

Építsd meg a kastélyt, ahogy 
a feladatkártyán látható.

Ellenõrizd le a megoldást a 
feladatkártya hátulján.
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FONTOS!

A Castle Logixban különbözõ méretû 4 falelemet és 3 tornyot kell összeépítenünk. 
Minden falelemben különbözõ helyeken lyukak vannak, amelybe becsúsztathatók a 
tornyok. 

A felépített várnak stabilnak kell lennie, annyira, hogy a saját talpazatán megáljon 
segítség és támasz nélkül. 

A felelemek elõ- és hátoldalára különbözõ mintákat nyomtattak. Minden falelemnek 
egy ilyen nyomtatott oldalát kell mutatnia. 

A vörös falelem mindkét oldalán azonos nyomat van, de a falelemben található lyuk a 
nyomathoz képest különbözõképpen helyezkedik el.   Így a torony vagy belecsúszik a 
falelembe, vagy rátámaszkodik.  Nem mindig látszik az elsõ pillanatban, hogy ezeket 
a falelemek hogyan kell összeépíteni. 
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Nehézségi szintek:

1 - 12 STARTER      3 éves kortól
A STARTER feladványokban 3 falelemet és 
3 tornyot kell összeépíteni, egy falelemet 
félre kell tenni. 

13 - 24 JUNIOR     4 éves kortól
A JUNIOR feladványokban mind a 4 
falelemt és tornyot fel kell használni. A vörös 
falelem fekvése fontossá válik! 

25 - 36 EXPERT    5 éves kortól
Az EXPERT feladványokban az egyensúly 
kerül a középpontba. Megfelelõ sorrendben 
kell építeni a várat, hogy stabil maradjon. 

37 - 48 MASTER   6 éves kortól
A MASTER feladványokban már csak a vár 
körvonala látható. Igazi építésszé kell válni, 
hogy a falelemek és a tornyok megfelelõ 
helyre kerüljenek, és felépüljön a vár!

Tippek szülõknek

•  Nem jelent segítséget a gyereknek, ha 
helyette megoldjuk a feladatot.  Inkább rávezetõ 
kérdésekkel segítsünk:  “Mit gondolsz, hová 
lehet azt a nagy tornyot beépíteni? ”

 •  Elõször érdemes a falelemekkel kezdeni, 
majd a legnagyobb toronnyal folytatni, végül a 
közepes és a legkisebb toronyot beépíteni. 

• Erõsen javallot a feladatokat a megadott 
sorrend szerint megoldani. Így nem maradnak ki 
fontos ‘tanuló’ lépések. 

• Amennyiben egy feladvány túl nehéznek tûnik, 
akkor érdemes a megoldásból kiindulni. Együtt 
építsük fel a feladványt a megoldás alapján. Így 
könnyedén megtanulhatók a trükkök, és látható 
mit szabad, és mit nem szabad felhasználni.  
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