
           Cikkszám: DJ08548 

 

Djeco logikai játék: BEELOGIC – a türelem játéka 

Ajánlott életkor:   8-99 éves korig 
Játékosok száma: 1 játékos részére 
A játék tartalma:  10 fa-forma, 30 „kihívás” kártya  
 
3 nehézségi szint: 

 
     Könnyű                    Közepes                   Bonyolult 

A játék célja: a „kihívás” kártya kitöltése úgy, 
hogy mindenütt teljes méheket alkosson. 

A játék: Tegye az asztalra a 10 fa-formát és a 
„kihívás” kártyákat.  
Válasszon egy „kihívás” kártyát. 

Előkészítés: Helyezze el a kártyán a fa-formákat a 
feltüntetett minta szerint. Figyeljen a megfelelő 
hely és irány szerinti kitöltésre. 

Tipp: A fa-formákon a méhek egyik felét és 
különleges dekoratív mintákat láthatunk.  
A mintázat könnyebbé teszi a fa-formák 
azonosítását a „kihívás” kártya előkészítéséhez. 

Ezután próbálja meg kitölteni a kártya üres 
részeit úgy, hogy a maradék fa-formák 
behelyezése után a méhek két fele méhecskéket 
alkosson. 

Minden kihívásnak csak egy megoldása van!  
(A megoldásokat az idegennyelvű füzet végén 
ellenőrizheti.) 

Kihívások tervezője: Alain Brobecker  
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