
Suur avastamispusle „Detektiiv“  
Art. 11170 

Mäng arendab: 
 sotsiaalseid oskusi: koos pusle kokkupanemine, koos peidetud esemete otsimine; 
 kehalisi oskusi: peenmotoorika oskused pusletükkide kokkupanemisel; 
 keelelisi oskusi: rääkides pusle detailidest, arutades otsitavate objektide üle, mis võivad asuda pusletükkide servadel. 

Komplekti kuulub: 48 puidust pusletükki ja 4 pleksiklaasist tükki. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 1+ 

Illustraator: Nadine Bougie 

Kes meist ei oleks end kunagi tundnud asitõendeid otsiva detektiivina? Selle puslega on asju lihtne välja uurida, avastada, täpsemalt 
järele vaadata ja otsida. Keskel oleva pleksiklaasist rõnga võib eemaldada ja panna aladele, mis tunduvad esialgu punased ja 
ebaselged. Uuri lähemalt ja vaata, mida sa veel märkad! Ka tükkide ääred on sümbolitega kaetud. Kas leiad need kõik puslelt üles? 

1) Varas kunstimuuseumis 
Kes see seal pimedas toimetab? See on varas, kes varastab kunstimuuseumist väärtuslikke teoseid! Õnneks on härra Baker ja proua 
Lopez lähedal ja näevad oma suureks üllatuseks põgenevat varast. Nad asuvad teda politseiautoga püüdma, et varastatud esemed 
tagasi saada. Aga mille varas üldse endaga kaasa võttis? 

2) Aardejaht pööningul 
Mis selle punase seina taga õigupoolest on? Oo, aardekaart! Kas tänapäeval on ikka võimalik leida kaardi järgi üles päris aardeid? 
Lisa ja Martin on elevil ning haaravad otsekohe taskulampide järele. Kuidas see nüüd käiski? Tuleb üles leida punase ristiga märgitud 
koht, onju? Just. Aga kas siit pööningult tuleb tõesti välja midagi huvitavat? 

3) Teemandirööv 
Siin on midagi valesti. Klaas on katki löödud ja keegi jookseb minema, kaasas kohver ja suur kott. Tuleb otsekohe midagi ette võtta! 
Härra Edwards turvaosakonnast helistab enne turvavideo lõpuni vaatamist politseile. Härra Baker ja proua Lopez tulevad kiiresti 
kohale, et asitõendeid koguda. Mida sissetungija endaga kaasa haaras? Kas kusagil on sõrmejälgi? 

4) Detektiivi sünnipäevapidu 
Lucas kutsus kõik sõbrad oma sünnipäevapeole, et nendega põnevat pärastlõunat nautida ja asitõendeid otsida. Nad ei saa seda 
ometi teha ilma detektiivi varustuseta. Lapsed alustavad suurendusklaasist. Kuid kas nad suudavad sellega midagi leida? Teekonna 
lõpus asub veider maja ja lapsed liiguvad selle poole. Kas aare võib olla peidetud siia? 

Nipid õpetajatele ja lapsevanematele 
Salasõnumid (vanus: 4+): Näita lastele, kuidas saata salasõnumeid. Joonista helesinise pliiatsiga lihtsalt midagi. Seejärel tee selle 
peale punased ringid ja sõnum ongi kadunud. Nüüd on võimalik infot dešifreerida üksnes punase pleksiklaasiga. 

Loendamine (vanus: 4+): Julgusta lapsi teatud esemeid loendama. Mitu inimest on pusle piltidel? Mitu asja varas ära varastas? Mitut 
politseinikku märkad? Mitu õhupalli on kaunistamas sünnipäevapidu? 

Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Lämbumisoht. 
Palun hoidke müüja andmed alles.
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