הוראות המשחק
לשחק עם...
 2עד  4שחקנים מגיל  4ומעלה.

מה תמצאו בקופסה?
 36קלפים עבים.
הוראות המשחק.

בעקרון
אותה תמונה מופיעה משני צדדיו של כל קלף בשינוי כלשהו .בכל תור
אחד השחקנים הופך בסתר את אחד הקלפים שעל השולחן ,והאחרים
מתבקשים לגלות איזה קלף השתנה .ניתן להתאים את המשחק
בהתאם לגיל המשתתפים ולדרגת הקושי הרצויה.

מה המטרה?
להיפטר ראשון מכל הקלפים.

כשמשחקים שני שחקנים:
מערבבים את הקלפים .לוקחים  5קלפים מהחפיסה ,מתבוננים בשני
הצדדים שלהם ומניחים אותם במרכז (אין חשיבות על איזה צד מונחים
הקלפים) .מחלקים  5קלפים לכל משתתף שאותם כל אחד שומר
לצידו .את יתרת הקלפים מחזירים לקופסה (אפשר לשחק עם מספר
גדול יותר או קטן יותר של קלפים בהתאם להחלטת המשתתפים).
הצעיר ביותר הוא ההופך הראשון .בזמן שהשחקן השני מכסה היטב
את עיניו ,הופך הראשון את אחד הקלפים .כשהוא מסיים הוא מכריז:
“הפכתי!” והשחקן השני שב ומתבונן בקלפים שעל השולחן בחיפוש
אחר התמונה שהשתנתה .יש לו רק ניסיון אחד! אם ציין את הקלף
הנכון ,הוא מוסיף לקלפים שעל השולחן קלף אחד משלו ומתחלפים
בתפקידים .אם השחקן המזהה טעה ,הוא אינו רשאי להוסיף קלף
ומספר הקלפים נותר כפי שהיה .כך ממשיכים תוך החלפת תפקידים
בכל תור עד שאחד השחקנים נפטר מהקלף האחרון שלו והוא המנצח.

הזדמנות אחרונה...
אם אחרי שהמנצח נפטר מהקלף האחרון שלו ,נותר היריב עם קלף
אחד בלבד ,הוא זכאי לתור נוסף כדי לנסות ולחלץ תוצאת תיקו.
המלצה:
כשהורה משחק עם פעוט ,מומלץ לבחור את מספר הקלפים בהתאם
ליכולתו ,ולעודד אותו לתאר באופן מילולי את האירוע שהתרחש
בין שני צידי הקלף .לדוגמה :״הקוף אכל בננה״ ,״התולעת אכלה את
העלה״ ,״הציפור עפה״ וכו׳.

כשמשחקים יותר משני שחקנים:
מציבים  5קלפים במרכז ומחלקים לכל משתתף  5קלפים .השחקן
הצעיר ביותר מתחיל .בזמן שכל שאר המשתתפים מכסים היטב את
עיניהם ,הוא הופך את אחד הקלפים .משסיים הוא מכריז“ :הפכתי!”,
וכולם שבים במהירות להתבונן ,והראשון שמניח את ידו על הקלף
שנהפך זוכה בסיבוב והוא היחיד שמוסיף קלף משלו למרכז .שחקן
שטעה אינו רשאי לנסות שנית באותו התור .אם אף אחד מהמשתתפים
לא גילה את הקלף שנהפך ,ההופך מוסיף קלף משלו .בסיום כל תור
עובר תפקיד ההופך לשחקן הבא בכיוון השעון .השחקן שנפטר ראשון
מכל הקלפים שלו הוא המנצח .אם שחקן אחד או יותר נותר עם קלף
אחד בלבד ,מקיימים סיבוב “הזדמנות אחרונה” אחד בלבד.

סיבוב נגמר סיבוב מתחיל...
בתום המשחק מערבבים את הקלפים ומתחילים סיבוב חדש עם הרכב
קלפים חדש ,כשהפעם מתחיל המנצח בסיבוב הקודם.

שחקו בהנאה

