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FĂRĂ LUP

 - Alege o provocare. Așează casa, copacii și Scufița Roșie pe tabla 
de joc asemenea provocării alese. Fi atent la poziția coșului de fun al 
casei, astfel vei avea intrările poziționate corect. Aceste piese nu 
pot fi mutate în timpul rezolvării provocării.
 - Creează o potecă pentru Scufița Roșie pentru ca aceasta să 
ajungă în siguranță la casa bunicuței sale.
Pe parcurs ce provocările vor deveni mai dificile vei avea nevoie de 
mai multe piese de puzzle. Nu 
trebuie ocupate toate spațiile neapărat.
 - Există o singură soluție corectă. Aceasta poate fi găsită pe spatele 
fiecărei provocări.

CU LUP

 - Alege o provocare. Așează casa, copacii, Scufița Roșie și Lupul pe 
tabla de joc asemenea provocării alese. Fi atent la poziția coșului de 
fun al casei, astfel vei avea intrările poziționate corect. Aceste piese 
nu pot fi mutate în timpul rezolvării provocării.
 - Creează două poteci diferite. Una pentru Scufița Roșie și una 
pentru Lup. Cele două poteci trebuie să ajungă la cele două uși ale 
casei (nu se pot întâlni două poteci la aceeași ușă).
Pe parcurs ce provocările vor deveni mai dificile vei avea nevoie de 
mai multe piese de puzzle. Nu trebuie ocupate toate spațiile 
neapărat.
 - Există o singură soluție corectă. Aceasta poate fi găsită pe spatele 
fiecărei provocări.

Indicii pentru părinți și profesori: Deși soluțiile pot părea evidente pentru un adult, acestea pot fi destul de dificile pentru un copil. 
Majoritatea copiilor vor necesita ajutor când vor începe să joace acest joc. Așezând corect toate piesele pe tablă este un început bun! Este 
posibil ca unii copii să observe că florile ce apar sub fiecare provocare indică ce piese de puzzle trebuie folosite. Deasemenea este posibil să 
descopere că drumul Lupului va fi mereu mai scurt ca al Scufiței deoarece în povestea originală Lupul a ajuns primul la bunicuță.
Încurajați copiii să descopere singuri aceste mici secrete.


