
J08246 Janod –  החפרפרת מהומת– Garden Panic 
 

 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

כל התחמקות מהחפרפרות! היעד של  בירקות גינת הירק תוך ערוגתולהיות הראשון שממלא את 

צליחו לעשות יירקות שונים לפני שיריביו  4-ב שלו הערוגמשחק הוא להצליח למלא את המשתתף ב

 עלולה להפריע!  חופרת את המחילה שלה וזאת. אך, זהירות מפני החפרפרת ש

 

 

 שנים 3-6לילדים בני 

 משתתפים 2-4

 דקות 20

  

 

 ירקות שונים.  4-ב ערוגתוהיא להיות המשתתף הראשון שממלא את  מטרת המשחק

 :לטיפוחזהו משחק אידיאלי  •

 זריזות מחשבה •

 יכולת הבחנה •

 ריכוז ואסטרטגיה •

 

 המשחק:   הכנת •

ארבע העמידו כל אחת מהניחו את הירקות במרכז הלוח, בהתאם לאיורים שבגינת הירק, ו

, המיועד למעשהמעמד ריק יש סל, או כל משתתף ל. הלוחבפינה אחרת של החפרפרות 

 הירקות שלו.  לשמירת

 

 כללי המשחק:   •

 פאותהבעלת שש  ההקוביי הטלתהמשתתף הצעיר ביותר מתחיל לשחק על ידי  .א

: מייצג ירק אחד הבקובייצדדים של "חפרפרות". כל צבע  2-צדדים צבעוניים ו 4: )צדדים(

 לפת. דלעת; סגול= אדום=עגבניה; כתום=גזר; צהוב=

התואם מגינת בצבע נופלת על פאה צבעונית, המשתתף לוקח את הירק  ההקובייכאשר  .ב

נופלת על הצבע האדום, המשתתף  ההקובייהירק ומניח אותו בסל שלו. למשל, אם 

  לוקח עגבניה מהלוח ומניח אותה על החריץ האדום במעמד שלו. 

ולמקם חפרפרת מגינת הירק  ליטולהמשתתף על נופלת על חפרפרת,  ההקובייכאשר  .ג

 נותרתשלו(. כל עוד החפרפרת  ערוגה)ה אותה באחד החריצים הפנויים במעמד שלו

 בסל של המשתתף, אותו משתתף אינו יכול להניח ירקות על חריץ זה. 

 של אותו משתתף ליפול ההקובייכדי לשחרר שטח התפוס על ידי חפרפרת בסל, על  .ד

שלו  גהערושוב על צד החפרפרת. כשזה קורה, המשתתף מסיר את החפרפרת מה

 גינת הירק. לוח ומחזיר אותה לפינת 

, התור אם הקובייה נופלת על צבע שהירק התואם לו כבר מצוי בסל של אותו משתתף .ה

 . ההקוביי להטלתעובר למשתתף הבא 

 סל.כל מחפרפרת אחת באין למקם יותר  .ו

 :  תכולה 

 לוח 1 •
  מעמדים 4 •
 פיונים 20 •

  הקוביי 1 •



 הירקות, מנצח.   4-שלו ב ערוגהלמלא את המצליח אשר המשתתף הראשון  .ז

 

 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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