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A figyelem játéka.  

25 fa lapka, amelyből képet kell kiraknod és 30 kihívás, ami a kirakandó képet mutatja. Ettől kattogni kezd az agyad! A 

megoldások benne vannak a füzetben. 

 

Ajánlott életkor:  7-99 évig 

Játékosok száma:  1 fő 

Tartozékok:   1 tábla, 25 fa lapka, 30 kihívás kártya 

A játék célja:   A 25 fa lapkával kirakni a pixelfigurákat 

 

A játék menete: Tedd a táblát magad elé, a kihívás kártyákat pedig oldalra, egy pakliba rendezve. Húzz fel egy kihívás 

kártyát, és rakd ki a rajta látható figurát a 25 falapka használatával. Amikor ezzel készen vagy, jöhet a következő kihívás.  

(A megoldásokat a füzet végén megtalálod) 

         Ötlet: Babayaga Design: Smahane Girardet 
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