
1/ Ricomponi i 12 mini puzzle 

Dopo aver disposto tutte le 36 tessere su un piano di gioco, divertiti da solo o in compagnia a 
ricomporre 12 mini puzzle dei mestieri. Ogni puzzle è composto da tre pezzi: al tassello dove 
è ra�gurato un mestiere, come ad esempio il falegname, vengono associati due tasselli dove 
sono rappresentati gli strumenti di lavoro e cosa possono ottenere, in questo caso la sega e la 
dispensa. Il bambino scopre così alcuni mestieri, i loro strumenti e la loro importanza. Bisogna 
lasciare al bambino tutto il tempo necessario per fare le giuste relazioni. Inoltre, grazie agli 
incastri autocorrettivi, il bambino può veri�care le proprie associazioni in autonomia. Una volta 
ricostruiti i mini puzzle il genitore può giocare con il proprio �glio chiedendogli di riconoscere 
i mestieri, attraverso delle domande: “Qual è il pasticcere? Dov’è il meccanico? Cosa utilizza la 
parrucchiera?”.

Cosa serve alla maestra per insegnare? Cosa utilizza il vigile del fuoco per spegnere il fuoco? 
Cosa fa il medico? Trio Logic game risponde a queste domande in modo semplice e divertente. Il 
bambino sviluppa così il pensiero logico di confronto e raggruppamento e la memoria visiva.
Le modalità di gioco sono diverse.

De que precisa a professora para ensinar? O que utiliza o bombeiro para apagar o 
fogo? O que faz o médico? Trio Logic game responde a estas perguntas de forma 
simples e divertida. A criança desenvolve assim o pensamento lógico de comparação 
e de agrupamento e a memória visual.
Há diferentes modalidades de jogo.

1/ Montar os 12 minipuzzles
Depois de posicionar os 36 cartões numa superfície de jogo, diverte-te sozinho ou em 
companhia a montar os 12 minipuzzles das pro�ssões. Cada puzzle é composto por 
três peças: à peça que representa uma pro�ssão, como o carpinteiro, estão associadas 
duas peças que representam as ferramentas de trabalho e o que é possível obter, 
neste caso, o serrote e o móvel. A criança descobre assim algumas pro�ssões, as suas 
ferramentas e a sua importância. É necessário dar à criança todo o tempo necessário 
para estabelecer as relações certas. Além disso, graças aos encaixes autocorretivos, a 
criança pode veri�car as suas associações de forma autónoma. Depois de os 
minipuzzles terem sido montados, os pais podem brincar com o �lho/a pedindo-lhe 
que reconheça as pro�ssões, através de perguntas: “Quem é o pasteleiro? Onde está o 
mecânico? O que utiliza a cabeleireira?”.



2/ Sfida tra i mestieri

Da 2 a 4 giocatori
Disporre le tessere scoperte su un piano di gioco, in modo da avere da una parte le 12 tessere dei 
mestieri ( pittore, muratore, ecc.) e dall’altra parte le 24 tessere rimanenti. Ogni giocatore sceglie 
una tessera mestiere, la completa e ne sceglie un’altra. Vince chi riesce a completare più puzzle 
dei mestieri.

PITTORE POMPIERE FALEGNAME

PASTICCERE

MURATORE

DOTTORESSA

GIARDINIERA

PARRUCCHIERA

MECCANICO

MAESTRA

TENNISTA

POLIZIOTTA

2/ Desafio entre as profissões

2 a 4 jogadores
Dispor os cartões virados para cima numa superfície de jogo, posicionando de um 
lado os 12 cartões das pro�ssões (pintor, pedreiro, etc.) e do outro os restantes 24 
cartões. Cada jogador escolhe um cartão “pro�ssão”, completa-o e escolhe outro. 
Vence quem conseguir completar mais puzzles das pro�ssões.

PINTOR BOMBEIRO CARPINTEIRO

PROFESSORA JARDINEIRA PASTELEIRO

JOGADOR DE TÉNIS CABELEIREIRA PEDREIRO

POLÍCIA MECÂNICO MÉDICA



3/ Gioco di memoria

Da 2 a 6 giocatori
Separare le 12 tessere dei mestieri dalle altre e consegnare a ciascun bambino due o più tessere, 
in base al numero dei giocatori, ra�guranti un mestiere. Mischiare le 24 tessere restanti e 
disporle capovolte su un piano di gioco. Il giocatore più piccolo di età inizia il gioco pescando un 
tassello. Se la tessera raccolta è parte del proprio mestiere, la raccoglie e la collega; altrimenti 
riposiziona la tessera capovolta sul piano di gioco. Il turno passa comunque al giocatore 
successivo, procedendo in senso orario. Vince chi, per primo, riesce a completare i propri puzzle 
dei mestieri.

3/ Jogo de memória

2 a 6 jogadores
Separar os 12 cartões das pro�ssões dos outros e entregar a cada criança dois ou mais 
cartões, com base no número de jogadores, alusivos a uma pro�ssão. Baralhar os 24 
cartões restantes e dispô-los virados para baixo numa superfície de jogo. O jogador 
mais jovem começa o jogo pescando um cartão. Se o cartão pescado pertencer à sua 
pro�ssão, o jogador recolhe-o e coloca-o no puzzle; caso contrário, coloca novamente 
o cartão para baixo na superfície de jogo. A vez passa para o próximo jogador no 
sentido dos ponteiros do relógio. Vence o primeiro jogador que completar os seus 
minipuzzles das pro�ssões.


