
Упътване 

Цел на играта: Да поставите правилно всички гости в деветте прозореца на замъка като използвате указанията за всяко предизвикателство. 
Как се играе: Премахнете всички карти от игралната дъска преди да приемете ново предизвикателство и подредете всички двойки гости на матрицата "Добре 
дошли" (Welcome). Предизвикателствата са 40 като варират от лесни  до супер трудни. Желателно е да започнете от лесните и постепенно да достигате до по-
трудните.  
Всяко предизвикателство съдържа едно или повече указания за поставяне на гостите по двойки на правилните прозорци. Разглеждайте указанията 
едновременно за по-бързо решаване на предизвикателството. Указанията са вид жокери. Погледнете "Разузнаване на предизвикателствата". 
Когато сте приключили със запълването на прозорците  прелистете страницата, за да видите дали сте поставили гостите на правилните места. 
Разгадаване на указанията 
Указанията представляват прозорците на двореца. Някои от тях показват всичките девет прозореца, а други част от прозорците. Вашата задача е да прецените 
кои прозорци представляват указанията, за да поставите правилно липсващите гости. 
Показани девет прозореца 
Това са основните указания. Те показват всичките девет прозореца както трябва да бъдат на игралната дъска,  и къде точно да поставите гостите по двойки. 
Указания с липсващи прозорци 
Тези указания показват само част от прозорците. Най-напред трябва да прецените картинките с гостите от указанията на кои прозорци от замъка отговарят и 
след това да поставите липсващите гости. 
Други указания са много по-сложни и картинките показани на тях могат да съответстват на повече от една позиция на игралната дъска. В тези случаи играчите 
трябва  да комбинират всички указания дадени в предизвикателството, за да поставят правилно гостите по двойки на прозорците в замъка. 
Указания с липсващ гост 
При някои указания са показани на кои прозорци трябва да бъдат поставени осем от гостите. На празното място поставете деветия гост. 
Двойни указания 
При някои предизвикателства гостите двойки ще са показани в две различни указания. Това ще ви помогне да разгадаете правилните места на гостите. 
В помощ на родителя 
5-7 годишните деца са доста любопитни. Имат желание да научават нови неща и да ги споделят с околните. От изключително значение е да се създаде 
положителна основа за решаване на проблеми у малките деца като бъдат насърчавани и окуражавани. Така ще се чувстват уверени. 
Когато вашето дете е готово с  дадено предизвикателство, ще потърси одобрението ви. Отделете му специално внимание, похвалете го независимо дали се е 
справило или не. 
Ето някои съвети за това как можете да помогнете на детето си да развива своето логическо мислене, докато се забавлява с разузнаването на замъка. 
 

 Започнете на чисто. Преди всяко ново предизвикателство премахнете игралните жетони от дъската и ги поставете на матрицата „Добре дошли“. 
Обяснете на детето, че е по-лесно да се справи с предизвикателството когато има изградени навици за организираност и последователност. 
 

 Похвалете го за усилията, които полага. Независимо, че играта е за един човек. 

 Проверете отговорите. Проверете отговорите заедно с вашето дете. Покажете му внимателно как да сравнява своята подредба с отговорите, които са 
на обратната страница. 

 Отпразнувайте всяка победа! Това може да бъде специален ритуал с ръце, част от танц или песен. 

 Изказвайте на глас стратегията за всяко предизвикателство: Помолете детето си да опише всяка стъпка при решаване на предизвикателството. По 
този начин ще се научи да мисли последователно и да си отговаря на въпросите Защо?, Как?. 

 Трудни предизвикателства. По-трудните задачи могат да предизвикат известно чувство на неудовлетвореност. Това не е проблем. Напомнете на 
детето си да започва всяко предизвикателство на чиста игрална дъска и да описва на глас последователно стъпките, които възнамерява да предприеме. 
Постоянството е ключът към успеха. Търпението и постоянството са най-важните качества, необходими за  да бъдат децата успешни. 

 Позитивно отношение. Бъдете сигурни, че опита винаги остава положителна нагласа. Като обръщате достатъчно внимание, изслушвате, радвате се на 
всяка победа на вашето дете, ще създаде увереност у него, че може да се справи с проблемите. 

 Изграждане на добра самооценка и самоувереност. Един от най-важните и ценни опити, който вашето дете може да натрупа е като започне с по-
лесно предизвикателство, премине през по-трудно, докато се почувства доволен от себе си. Така ще става все по-уверен. 

От сърце. Най-добрият съвет, който можем да ви дадем е да хвалите детето си не за това "колко е умно", а за труда и желанието, с които се е 
справило с предизвикателствата. 

 Забавлявайте се! Надяваме се, че докато играете Разузнаване на замъка заедно с вашето дете, ще се забавлявате с часове. 
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