
בחרו חידה והניחו את חלקי הפאזל בסמוך ללוח. בכל חידה תמצאו שני צפרדעים 
ושלוש סלמנדרות בצבעים שונים. בחלק מהחידות יש גם חרקים.

הניחו את חלקי הפאזל על הלוח כך שהצפרדעים, הסלמנדרות והחרקים יהיו 
תואמים בצבעם לצבעים שבחידה.

•  החיות שקופות - צבע החיה משתנה על פי מיקומה בלוח!

•  כיוון החיה על הלוח אינו חייב להתאים לכיוון החיה בחידה. רק הצבעים רלוונטיים!

•  כל שלשת החרקים יהיו מונחים על הלוח, גם אם אינם מופיעים בחידה. אבל רק 
החרקים שמופיעים בחידה צריכים להיות ממוקמים מול אפם של הצפרדע ו/או 

הסלמנדרה כך שיוכלו לטרוף אותם.

בחלק מהחידות ישנם חרקים בסכנת טרף על ידי כמה צפרדעים/סלמנדרות. 
במקרים אלו ייתכן שתראו בחידה שתי סלמנדרות טורפות שני חרקים שונים באותו 

צבע, אך בפתרון הן יכולות לטרוף את אותו חרק.

יש רק פיתרון אחד לכל חידה. תוכלו למצוא אותו בסוף החוברת.

רמז: השתמשו בהיגיון ובאלימינציה על מנת למקם כל חלק במקום הנכון. כמה 
מהחיות, הצבעים והצירופים מופיעים פחות פעמים מאחרים. התחילו בזיהוי החיות 

שמופיעות פחות פעמים.

הוראות המשחק

.



GAME RULES
Select a challenge and remove all puzzle pieces from the game board. Every challenge 
shows 2 frogs and 3 salamanders with different colors. Some challenges also show bugs.

Place all puzzle pieces on the game board so that the frogs, salamanders and bugs match 
the colors shown in the challenge:

•  The color of an animal will change based on where it is placed on the game board. 
•  The position of the animals does not need to match what is shown in the challenge. Only 

the color is relevant!
•  Bugs are included on the puzzle pieces but are only shown in the challenge when they 

can be caught by a frog or salamander. In these challenges the frogs and salamanders 
must be placed so they can catch the bugs directly in front of them.

•  Salamanders and frogs shown without bugs are not allowed to catch any bugs. If they 
don’t have a bug in front of them in the challenge, they cannot have a bug in front of 
them in the solution!

•  In some challenges the same bug can be caught by more than one frog or salamander. 
In these cases a challenge can show two salamanders catching separate bugs of the 
same color; however in the solution they may catch the same bug. 

There is only 1 possible solution, shown at the end of the booklet.

HINT:
Use deduction and logic to find the right place for every puzzle piece. Some colors, animals or 
combinations have fewer options than others. Begin by looking for the animal with the fewest 
possibilities. To get you started the starter level shows the position and orientation of some animals.
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