
J02691 Janod  ירקותלוטו - Veggie Loto 

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

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

 5מעל גיל לילדים 

 משתתפים 2-4

 דקות 30

 

  להיות הראשון שממלא את קלף הלוטו שלו. היא  מטרת המשחק

 :זהו משחק אידיאלי לעידוד

 יכולת הריכוז שיפור •

 פיתוח חשיבה אסטרטגית •

 לפירות וירקותלגישה חיובית ילדים  עידוד •

 המשחק:   הכנת

 הצרופיםכל משתתף לוקח לוח לבן וכותב את שמו עליו. לוח זה ישמש אותו בהמשך לצורך הצגת 

לא תמיד משתמשים בכל של כל משתתף בתורו. כל משתתף בוחר קלף לוטו ומניח אותו לפניו. 

משתמשים רק בחלק מדוכני הפירות  דוכני הפירות. זה תלוי במספר המשתתפים, כך שלפעמים

 אים את היתר מהמשחק:והירקות, ומוצי

דוכני הפירות והירקות אשר תואמים את שני במשתתפים, משתמשים רק  2כאשר יש  •

 דוכנים(. X 9  =18 2)לדוג':  הקלפים שנבחרו על ידי המשתתפים

בדוכני הפירות והירקות אשר תואמים את שלושת  משתתפים, משתמשים רק 3כאשר יש  •

 דוכנים(. X 9  =27 3הקלפים שנבחרו על ידי המשתתפים )לדוג': 

 משתתפים, יש להשתמש בכל הדוכנים.  4כאשר יש  •

יש להניח את דוכני הפירות והירקות בשק כותנה על מנת לאפשר שליפה אקראית שלהם מתוך 

זה  ף" כך שכל המשתתפים יוכלו לראותו. קלצרופיםיש להניח על המעמד את קלף "תזכורת ההשק. 

החזק ביותר לחלש ביותר. הקוביות  מהצירוף, צרופיםמשמש אך ורק להזכיר למשתתפים את סדר ה

  . בלבד על קלף התזכורת משמשות כדוגמאות צרוףשמופיעות בכל 

 כללי המשחק:  

ומחליט מהו ההימור ההתחלתי )דוכן אחד, שנים או  המשתתף הצעיר ביותר מתחיל לשחק

מניחים את כל . שלושה(; כל משתתף שולף מהשק את מספר הדוכנים התואם להימור ההתחלתי

הטלות  3דוכנים שנשלפו מהשק על השולחן כשפניהם כלפי מעלה. כל משתתף זכאי למקסימום ה

 . עבורו המיטבי הצרוףאת  להשיגקובייה כדי של ה

, שהתקבל אינו מספק אותו הצרוףהקוביות בו זמנית. אם  5המשתתף שמתחיל מטיל את כל 

ביכולתו להטיל שוב קובייה אחת, כמה קוביות או את כל הקוביות על מנת להשיג תוצאה טובה 

הטוב ביותר  הצרוףעל הלוח הלבן שלו. המשתתף אשר הטיל את  הצרוףיותר. המשתתף רושם את 

זוכה בקופה )זאת אומרת כל הדוכנים שנשלפו בתחילת הסבב( ומניח את הדוכנים התואמים על 

שלו. הדוכנים האחרים שאינם תואמים את הקלף מוחזרים לשק. המשתתף אשר זכה קלף הלוטו 

 בקופה יזכה להטיל קובייה ראשון בתור הבא.

שקיבל את , המשתתף יםזה צרופים קוביות ומתקבליםלתשומת לבכם: אם משתתפים מטילים 

ומתקבלת קוביות המספר הגבוה ביותר זוכה בקופה. לדוגמא, אם משתתף א' מטיל  הצרוף עם



, משתתף ב' זוכה 4של המספר  קוביות ומתקבלת שלישיהומשתתף ב' מטיל  3של המספר  שלישיה

 יםזה צרופים. אם המשתתפים מטילים 3X  3< מהמכפלת של  X 4 3בקופה, משום שהמכפלת של 

 לחלוטין, עליהם להטיל את הקוביות שוב. 

 

 )בסדר עולה(: יםאפשרי צרופים

 

 קוביות זהות 2 זוג________________________________ 

 פעמיים קוביות זהות זוג כפול___________________________ 

 קוביות זהות 3 שלישייה___________________________ 

 קוביות זהות 4 יה____________________________ ירביע

 שלישייה וזוג 1 האוס__________________________ פול 

 קוביות 4רצף של  קטן___________________________ רצף 

 קוביות 5רצף של  רצף גדול__________________________ 

 קוביות זהות 5 פוקר______________________________ 

 

 

 איור: 

 דויד

 

 : סוף המשחק 

 שלו בכל הדוכנים הוא המנצח. המשתתף הראשון שממלא את קלף הלוטו 

את המשחק, המשתתפים יכולים פשוט להטיל את הקוביות. המשתתף  לפשטכדי : אחרת גרסה

 הקוביות זוכה בכל הקופה.  5של נקודות המהוות סיכום של  זכה בסכום הגובה ביותראשר 

משחק זה על ידי שליפת הדוכנים מהשק. כל משתתף שולף בפעוטות יכולים לשחק גרסה נוספת: 

ואם הדוכן מופיע על גבי הקלף שלו אז המשתתף מניח את הדוכן על הקלף.  מהשק בתורו

 את הקלף שלו הוא המנצח.  שמשליםהמשתתף הראשון 

 

 

 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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