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Obsah súpravy: 
• podložka 
• 8 telies (4 kocky, 4 rôzne útvary) 
•  28 obojstranných kartičiek s aktivitami (4 typy úloh, z každej po 7 kariet)

Rozvíjaj svoje logické myslenie prostredníctvom jedinečnej 3D puzzle 
hry! Deti majú k dispozícii 4 typy zábavnej skladačky, pri ktorej budú 
musieť poriadne zapremýšľať a zbystriť svoj zrak a pozornosť. A ak 
sa nenechajú pomýliť, užijú si aj dostatok zábavy! Pomôžte stimulovať 
rozvoj ich mozgu. Toto je predškolská logika!

Oboznamovanie sa s obsahom súpravy
Prv ako začnete pracovať s kartičkami, umožnite deťom dôkladne 
preskúmať celú súpravu. Posmeľte ich, aby sa dotýkali kociek  
a ďalších útvarov. Vzali ich do rúk, otáčali a navzájom porovnávali. 
Cieľom je, aby vnímali tvary, farby, jednotlivé vzory, štruktúru,  
aby si uvedomovali rozdiel medzi otvoreným a uzavretým útvarom. 
Poskytnite im dostatok času, aby útvary skúšali ukladať na podložku, 
ale aj navzájom na seba, vedľa seba či vkladať jeden do druhého. 
Je to dôležitá fáza spoznávania vlastností objektov, nachádzania 
spoločných prvkov, ale aj rozdielov. Keď si to osvoja, môžete prejsť 
na aktivity s kartičkami. 

Ako používať karty
Na prednej strane každej karty sa nachádzajú ilustrované inštrukcie  
na zostavenie skladačky. Na zadnej strane sú vždy správne riešenia. 
Každá karta má farebný okraj, ktorý určuje, o aký typ skladačky ide:

Oranžový okraj – Čo je odlišné?
Zlož skladačku, ktorá je zobrazená na prednej 
strane kartičky. Dobre si ju obzri a urči, ktorý útvar 
sa sem nehodí. Potom ho zmeň tak, aby zapadol 
medzi ostatné časti skladačky.



Fialový okraj – Čo chýba?
Zlož skladačku, ktorá je zobrazená na prednej 
strane kartičky. Pozor, jeden diel skladačky chýba! 
Nájdi ho a doplň skladačku. Na zadnej strane 
kartičky si over správnosť svojho riešenia.

Modrý okraj – Ja a môj tieň
Ojój! Čo sa to stalo? Na prednej strane kartičky  
sú všetky diely skladačky čierne alebo sivé! Musíš 
to napraviť. Zlož skladačku, ktorá je na kartičke, 
ale jednotlivé útvary musia byť, samozrejme, farebné! 
Určite to dokážeš, stačí len trochu predstavivosti  
a logického myslenia.

Zelený okraj – Vyrieš to!
Teraz ťa čaká ozajstná výzva! Musíš vytvoriť 
skladačku, ktorá je zobrazená na pravej strane 
kartičky a ešte ju aj doplniť správnym útvarom. 
Použiješ na to útvary vyobrazené na ľavej strane 
kartičky. Na dokončenie skladačky musíš použiť 
všetky diely! Pomôcka: Niektoré diely sa môžu 
ukrývať pod inými!

Tip na riešenie skladačky
Ak si dieťa nevie rady, umožnite mu, aby sa mohlo prejsť okolo stola 
a obzrieť si skladačku na kartičke z rôznych uhlov. Ak ju uvidí z inej 
perspektívy, pomôže mu to nájsť správne riešenie. 
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