
חוקי המשחק

גילאי 18-36 חודשים: יש להשתמש רק בחלקי העץ ללא כרטיסי החידות.
המשחק מפתח קואורדינציה, מחזק קשר עין-יד ויכולות מוטוריות עדינות 
באמצעות הערמת חלקי העץ פעם אחר פעם על בסיס העץ של המשחק.

שימו לב! כרטיסי החידות לא מתאימים לילדים מתחת לגיל 3.

גילאי 3 ומעלה: לכל כרטיס חידה שני צדדים. ניתן לעבור מאתגרי ה“יום“ 
הקלים יותר )אתגרים 1-24( לאתגרי ה“לילה“ הקשים יותר )אתגרים 25-48(.

בחרו חידה בהתאם לגיל השחקן. הניחו את כרטיס החידה כך שהאתגר 
יהיה לפניכם.

הניחו את חלקי המשחק המתאימים לתמונה באתגר שלכם. התמונה 
יכולה לתאר את החלקים במפורט או במרומז )בהצללה(,  בהתאם לרמת 

הקושי של החידה.

כאשר סיימתם אתגר “יום“, בידקו שהוא אכן זהה לתמונה המתוארת 
בכרטיס החידה שלכם. בדקו את פתרון אתגר ה“לילה“ שלכם – הפתרון 

צריך להיות זהה לתמונה שבאתגר ה"יום".



GAME RULES

From 18 to 36 months: Use only the wooden parts without the 
challenge cards! Hand-eye coordination and fine motor skills are 
developed as the youngest players stack the blocks onto the wooden 
game frame base again and again. Warning! The challenge cards are 
not suitable for children under 3 years.

Ages 3 and up: There are two faces to each challenge. Turn the 
challenge card around and you move from the “day” side of a 
challenge (see challenges 1-24) to the harder “night” side (see 
challenges 25-48).

Choose a challenge according to the player’s age. Position the 
challenge card so that your challenge is facing you.

Arrange the playing pieces to construct the scene shown on your 
challenge which is either in detail or only in outline, according to the 
skill level of your challenge card.

When you’ve finished a “day” challenge, compare it carefully to the 
scene shown on your challenge card: it should match it exactly!
Check your “night” challenge by turning the challenge card around to 
look at the scene shown on the “day” side of your 
challenge – it should be identical!
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