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ZASADY GRY

Wyjmij wszystkie elementy układanki i umieść je na przezroczystej pokrywce. Przyjrzyj się kwadratowemu polu
na środkowej części planszy – znajdziesz w nim otwory.
W tym miejscu będziesz układać wszystkie elementy
układanki w zadaniach trójwymiarowych.
Zasady gry dla zadań dwuwymiarowych (plansze
znajdujące się wewnątrz i w tylnej części pudełka)
Wybierz zadanie. Ustaw elementy zgodnie z ilustracją.
Nie możesz zmieniać ich położenia w trakcie rozwiązywania zadania.
Spróbuj uzupełnić puste miejsca przy pomocy pozostałych elementów układanki.
Pamiętaj, że każde zadanie ma tylko jedno prawidłowe
rozwiązanie, które możesz sprawdzić na końcu
książeczki.
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Zasady gry dla zadań trójwymiarowych
Wybierz zadanie. Każde pokazuje inne ułożenie elementów gry
na pięciu poziomach piramidy. Elementy mogą być położone
w poziomie (wszystkie kulki znajdują się wtedy na tym samym
poziomie piramidy) lub pod kątem 45º (z kulkami na kilku poziomach piramidy). Ustaw elementy zgodnie z ilustracją. Nie możesz
zmieniać ich położenia w trakcie rozwiązywania zadania. Białe kulki
pokazują puste miejsca w piramidzie. Zwróć uwagę, że ilustracje
w zadaniach mogą dawać złudzenie oderwania kulek od danego
elementu, jednak w rzeczywistości są z nimi połączone. Pokazane
są tylko całe elementy układanki.
Przy pomocy pozostałych elementów układanki spróbuj uzupełnić
puste miejsca na planszy tak, aby zbudować piramidę składającą
się z pięciu warstw.
Pamiętaj, że każde zadanie ma tylko jedno prawidłowe rozwiązanie, które możesz sprawdzić na końcu książeczki.
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OSTRZEŻENIE: Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy.
Istnieje ryzyko zadławienia. Produkt nie do spożycia. Wyprodukowano w Chinach.
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