
 

 כל הזכויות שמורות לתיבת ההפעלות ©

 אותי מחברים

 מטרות המשחק: 

 בשילוב משחק אסטרטגיה.חיבור הכרת תרגילי 

 כל משתתף מנסה לסגור ריבועים על גבי לוח המשחק ולמלא אותו בשטחים.

 .שונים )אחד לכל משתתף(טושים בצבעים  4 -2קוביות משחק, דף משחק,  2חלקי המשחק: 

 שחקנים. 2-4משתתפים: 

 מחלקים לכל משתתף טוש בצבע שונה. הוראות משחק:

 .מתחילמניחים את לוח המשחק במרכז וקובעים את סדר השחקנים. השחקן הצעיר 

 2מטיל שתי קוביות, מחשב את תוצאת החיבור בינהן ומסמן קו בין כל משתתף בתורו 

 לפתרון. נקודות סמוכות

המשתתף מצליח בתורו לסגור ריבוע אחד או יותר אז הוא כותב במרכז הריבוע את שמו.  אם

 .בנוסף הוא זוכה בתור נוסף

 נקודות סמוכות בקו אופקי או אנכי.  2המשחק מסתיים כאשר אין אפשרות לחבר 

 המנצח הוא השחקן שהצליח ליצור את מספר הריבועים הגדול ביותר.
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 כל הזכויות שמורות לתיבת ההפעלות ©

 אותי מכפילים

 מטרות המשחק: 

 בשילוב משחק אסטרטגיה.כפל הכרת תרגילי 

 כל משתתף מנסה לסגור ריבועים על גבי לוח המשחק ולמלא אותו בשטחים.

 .טושים בצבעים שונים )אחד לכל משתתף( 4 -2קוביות משחק, דף משחק,  2חלקי המשחק: 

 שחקנים. 2-4משתתפים: 

 שונה.מחלקים לכל משתתף טוש בצבע  הוראות משחק:

 מתחיל.מניחים את לוח המשחק במרכז וקובעים את סדר השחקנים. השחקן הצעיר 

נקודות  2מטיל שתי קוביות, מחשב את תוצאת הכפל בינהן ומסמן קו בין כל משתתף בתורו 

 לפתרון. סמוכות

אם המשתתף מצליח בתורו לסגור ריבוע אחד או יותר אז הוא כותב במרכז הריבוע את שמו. 

 .א זוכה בתור נוסףבנוסף הו

 נקודות סמוכות בקו אופקי או אנכי.  2המשחק מסתיים כאשר אין אפשרות לחבר 

   המנצח הוא השחקן שהצליח ליצור את מספר הריבועים הגדול ביותר.
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