
HE חוקי המשחק

בחרו חידה, שימו לב למיקום של כל פינגווין - ייתכן שעליכם להציב מספר 
פינגווינים.

החידות בדרגות הקושי הראשונות כוללות מיקום וצורה של חלק משחק אחד, 
כדי לעזור לכם להבין את המשחק ולהתחיל לשחק.

סדרו את חמשת חלקי המשחק על לוח המשחק, כך שכל החלקים יכנסו לתוך 
הלוח. 

שימו לב שכל הפינגווינים ממוקמים בהתאם לחידה.
כדי להצליח במשימה שנו את צורת החלקים כדי למצוא את הצורה 	 

המתאימה לכם.
כאשר בחידה יש פחות מ-5 פינגווינים, אתם יכולים לבחור היכן למקם את 	 

הפינגווינים האחרים.
אין חשיבות לכיוון אליו פונים פני הפינגווין. כאשר מתבוננים בחידה, התייחסו 	 

למיקום הפינגווין ולא לכיוון אליו הוא פונה.

לכל חידה יש פתרון אחד בלבד. אפשר למצוא את הפתרונות בסוף חוברת החידות.
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Choose a challenge and make sure you pay attention to the location 
of each penguin – you might have one or more penguins to position!
At STARTER/JUNIOR level you are given the form and the position of 
one or more puzzle pieces to get you off to a flying start, and to show 
you how the game works.

Arrange the 5 puzzle pieces on the game board, one next to the other 
so they all fit, and at the same time, make
sure all the penguins are positioned as indicated in the challenge:
•  To succeed you must change the shape of the pieces of ice by sliding 

the two parts of each puzzle tile up and down to find a shape that 
fits.

•  When the challenge shows fewer then 5 penguins, you can choose 
where to put the other penguins.

•  The direction the penguins face is not important. When you look 
at your challenge, you only need to pay attention to which position 
each penguin is in, not the direction.

There is only one correct solution. You can find all the solutions at the 
back of the challenge booklet.


