
J02782 - Janod - משחק ספיד פיצה - Speed Pizza 
 משחק מהירות 

 

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

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

 

 שנים 4-8בגילאי לילדים 

 משתתפים 2-4

 קלפים 20

 דקות 30

 

 

מתי ולהכינו את הפיצה הראשונה שלכם. כדי לזכות בתואר הפכו לפיציולו )שף פיצות( א

 מאסטר שף פיצה עליך להיות המשתתף הזריז ביותר!

 :זהו משחק אידיאלי לעידוד •

 יכולת הבחנה •

 מהירות •

 מהנהיצירת אוירה  •

שנשלף. המשתתף לקלף בהתאם הפיצה  להרכיב מהר יותר מיתר המשתתפים אתמטרת המשחק: 

 "פיצה"! ויצעקהמהיר ביותר שיצליח להרכיב את הפיצה ירים את הגביע 

 

 המשחק:   הכנת •

על כל משתתף להסיר את כל הרכיבים מהלוח שלו ולהניח אותם לפניו. הניחו את חפיסת 

פונים כלפי מטה. הניחו גם את גביע  קלפי הפיצה 20 פני הקלפים במרכז השולחן כאשר

 הנצחון במרכז השולחן.  

 

 כללי המשחק:   •

אחד המשתתפים הופך את הקלף הראשון, והמשחק מתחיל! המשתתף הראשון אשר  .א

. על הזוכה המנצח הוא לפיצה המוצגת על גבי הקלף המרכיב פיצה הזהה במרכיבי

  : "פיצה". ולצעוקלהרים את גביע הנצחון 

הונח  יהמרכיבאחד מכל המשתתפים בודקים אם הפיצה אכן הוכנה כהלכה, כלומר כל  .ב

שומר את  כין אותהכמודגם בקלף. אם הפיצה הוכנה כראוי, המשתתף שה ם הנכוןבמקו

 . לעצמו קלף הפיצה

הוא הזוכה והוא מוכתר בתואר  הכי הרבה קלפי פיצות שצברבסוף המשחק, המשתתף  .ג

 אלוף שף הפיצה! 

 לשמור את המרכיבים שלו בשקית הכותנה שלו.  יכול , כל משתתףיות האחסוןנוחל .ד

  :וריאציה

ניתן גם לחלק את קלפי הפיצה שווה בשווה בין כל המשתתפים. על כל שחקן להפוך את הקלף 

 הראשון בחפיסה שלו ולהכין את הפיצה המודגמת בקלף זה.

 

 :  תכולה 

 פיצה בצקלוחות  4 •
 משתתף(רכיבים מקרטון )לכל  99 •
 קלפים 20 •
 שקיות מכותנה 4 •

 מעץ נצחוןגביע  •



 

 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. 

 4672501, הרצליה פיתוח WeWork, 1כתובת: חברת ליה טויס בע"מ, אריה שנקר 

 9502552-09 , טלפון:09-3720171, פקס: info@lia.co.ilבאימייל: 

  www.lia.co.il אתר האינטרנט:

 www.facebook.com/liakidפייסבוק: 

http://www.lia.co.il/
http://www.facebook.com/liakid

