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 על לוח   מירוץ משחק

 

 שווה במידה המינים לשני מכוון אך זכר בלשון התרגום הקריאה נוחיות למען :הערה

 לילדיכם.  הנחיות  מתן ההוראות לפני כל  את לקרוא : יש להורים

 

 מטרת המשחק

מימד. בחרו את החיה המועדפת עליכם, -, הפעם בתלתגלו מחדש את משחק "סולמות ונחשים"

. אך היזהרו לפסגהעד  להגיעהיעזרו בסולמות כדי הטילו את הקובייה וטפסו על הסולמות! 

 מהמפלים שיגרמו לכם לאבד אחיזה בקרקע. 

 

 שנים 5-10 בגילאי לילדים

 שחקנים 2-4

 דקות 30

 

 !57 לנקודהשמגיע להיות הראשון  היאמשחק ה מטרת

 :ל אידיאליזהו משחק  •

 חיזוק הריכוז ופיתוח ומיומנויות מוטוריות עדינות ⎯

 למידה כיצד לספור ⎯

 למידה כיצד לשחק במשחקים המבוססים על מספר כללים ⎯

 

 סידור המשחק:  •

הוצא את הבסיסים השונים מהקופסא. הנח את לוח המשחק השטוח מעל הקופסא. בנה את יתר 

הבסיסים מעליו והיעזר בחריצים שעוצבו במיוחד לשם כך. הנח את כלי המשחק בנקודת 

  ההתחלה )המסומנת בחץ(. 

 

 :  כללי המשחק •

את המספר הגבוה ביותר מתחיל לשחק השיג . המשתתף שמשתתף מטיל את הקובייהכל 

ראשון. המשתתף הראשון מטיל את הקובייה ונע קדימה בהתאם למספר הצעדים המופיע על 

 הקובייה. 

 :הנקודותצבעי 

 , דבר לא קורה.האפור נקודהאם נחתת על  ⎯

 : טפס על הסולם.מהחונקודה אם נחתת על  ⎯

 .29 לנקודהטפס  3 מנקודה

 .40 נקודהטפס ל 21 נקודהמ

 .45 נקודהטפס ל 27 נקודהמ

 . 49 נקודהטפס ל 33 נקודהמ

 : החלק מטה במפל המים.הכחול נקודהאם נחתת על  ⎯

 .47 נקודההחלק מטה ל 56 נקודהמ

 .37 נקודההחלק מטה ל 51 נקודהמ

 .23 נקודההחלק מטה ל 42 נקודהמ

 . 11 נקודההחלק מטה ל 35 נקודהמ

 

 

 :  תכולה 

 כולל בסיס שטוחבסיסים  4 •

 מעץ  משחק כלי 4 •

 קובייה 1 •



 שאלות וטענות

אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו. אם יש לך טענות או שאלות, או אם מצאת 

 חלק מערכה זו חסר או פגום, אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר. 
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