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הכנת המשחק
הסירו את הטירה והענן מגבעולי האפונה )את המשחק משחקים ללא חלקים אלו, ומחזירים אותם 

בחזרה לגבעולים בסיום כל חידה(. הסירו את כל חלקי המשחק מהגבעולים על ידי דחיפתם בזה אחר 
זה מהתחתית )מסומנת על ידי משולש בבסיס מבנה הגבעולים(.

בחרו חידה.

הניחו את חלקי הפאזל במבנה הגבעולים על ידי הכנסתם בחלק העליון, והניחו להם ליפול בזה 
אחר זה. ככל שהחידה קשה יותר יידרשו יותר חלקי פאזל. 

מטרת המשחק היא להתאים את החלקים לתמונה המוצגת בחידה:
• שימו לב לכיוון של כל חלק לפני שאתם מניחים אותו למעלה. כאשר החלקים ייפלו למטה הם 

יתהפכו כמה פעמים. תצטרכו לתכנן את הכיוון שלהם כבר בזמן הנחת החלקים, כדי להבטיח 
שבסיום נפילתם בגבעול הם ינחתו באופן שישלים נכונה את התמונה בחידה.

• רק הצד הקדמי )הצד הפונה אליכם( חשוב לפתרון.
• אם טעיתם, פשוט דחפו החוצה את כל החלקים בגבעול מהתחתית, בזה אחר זה, והתחילו 

מחדש.
• אל תנסו להסיר חלק מאמצע מבנה הגבעולים. פעולה זו עלולה לפגוע בסולמות או בחלקי 

הפאזל!

כאשר כל חלקי הפאזל של החידה נמצאים במקומם, הציבו את הטירה והענן מעל מבנה 
הגבעולים. החידה פתורה כאשר סידור חלקי הפאזל בצד הקדמי תואם לתמונה בחידה.

טיפים להורים ומורים: החוברת כוללת 2 סוגי חידות: 30 בלי הענק ו-30 עם הענק. החידות עם 
הענק בצד הקדמי הן קשות יותר, מכיוון שאינן מציגות קו מתאר לבן סביב חלקי הפאזל )ולעיתים 

קרובות כוללות חלקים נוספים(. לקטנטנים מומלץ להתחיל בחידות בלי הענק.

הוראות המשחק
TM



Before you start: 
Remove the castle and cloud from the beanstalk (the game is played without these pieces in place, 
put them back when each challenge is complete). Remove all playing pieces from the beanstalk by 
pushing them out one by one at the bottom (indicated by a triangle on the base).

Select a challenge.

Place the puzzle pieces in the grid of the beanstalk by inserting them on the top side and letting them 
drop down one-by-one. More difficult challenges require more puzzle pieces. The object of the game 
is to match the image shown in the challenge:
•  Pay attention to the initial orientation of each puzzle piece. When a piece drops down it will tilt a 

number of times. You need to plan the orientation as you drop the pieces to assure they show the 
correct artwork when they land in place.

•  Only the front side (the side facing you) is important for the solution.
•  In case you make a mistake, simply push out all pieces in that column, one by one, at the bottom and 

start over.
•  NEVER try to remove a piece halfway the structure of the beanstalk. Doing so can damage the 

ladders or puzzle pieces!

When all puzzle pieces that are needed are in place, put the castle and cloud back on top of the grid. 
You have found the solution when the combined image on the puzzle pieces on the front side matches 
the image of the challenge!

Tips for parents and teachers:
The booklet includes 2 types of challenges: 30 without the giant and 30 with the giant. The challenges with the giant 
on the front side are more difficult, as they don’t show a white outline around the puzzle pieces (and often include 
more pieces). For young kids we suggest starting without the giant.
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