
J02697 Janod  דבורההמירוץ  - משחק מהירות -  Happy Bzzz 

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

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

 3מעל גיל לילדים 

 משתתפים 2-4

 דקות 15

 שלכם כותרת לפרח האישיהעלי  מירבאת  להשיגהיא  מטרת המשחק

 :זהו משחק אידיאלי לעידוד

 צבעים וזיהוי 6עד  ספירה לימוד •

 מוטוריות עדינות מיומנויותפיתוח  •

 המשחק:   הכנת

. ערבבו את עלי והוא יהיה הפרח המרכזי במרכז השולחן)הדסקית העגולה( פרח מעץ המקמו את 

עם פניהם כלפי יתר עלי הכותרת את בערמה ערמו מהם מסביב לפרח המרכזי.  7הכותרת והניחו 

הניחו  מקרטון ומניח אותו לפניו. עגול. כל משתתף לוקח פרח לחלוקה הקופהירכיבו את ש כךמטה 

 . מעץ שבמרכז השולחן פרח המרכזיהאת שתי הקוביות לצד הפרח והדבורה על 

 משחק:  כללי ה

עלי הכותרת.  את מספר הקפיצות שעל הדבורה לקפץ בין מציינת המנוקדת הרגילההקובייה 

הקובייה הצבעונית מסמנת את צבע עלה הכותרת שאליו הדבורה מעוניינת להגיע. הצד שמציג את 

כל ארבעת הצבעים מאפשר למשתתף לבחור כל צבע מבין עלי הכותרת. המשתתף הצעיר ביותר 

הדבורה על עלה הכותרת שהוא בוחר ואז מטיל את שתי . המשתתף מניח את את המשחק מתחיל

על המשתתף להזיז את הדבורה על פני מספר עלי הכותרת המצויין על גבי הקובייה.  הקוביות:

הוא לנחות על  היעדהמשתתף יכול לבחור אם להזיז את הדבורה עם או נגד כיוון השעון, כאשר 

 הקובייה הצבעונית.  הצבע שמופיע על גבי

הקובייה  גביעל  המופיעתואם את הצבע ש ,על עלה הכותרת תהמשתתף נוחתהדבורה של כאשר 

שלו. האישי קרטון פרח לעלה כותרת ומניח אותו מסביב אותו לוקח את  המשתתףהצבעונית, 

המרכזית כדי להחליף את עלה הכותרת  מהקופהלאחר מכן, המשתתף נוטל עלה כותרת נוסף 

  עליו את הדבורה. התור עובר למשתתף הבא. שלקח ומניח 

אם המשתתף נוחת על צבע של עלה כותרת השונה מהצבע המיועד בהטלת הקובייה, הוא אינו 

 . את עלה הכותרת והתור עובר למשתתף הבאזכאי לקחת 

. המשתתף שיצר את הפרח בעל מירב עלי בקופהכותרת העלי אזלו המשחק מסתיים כאשר 

 הכותרת הוא המנצח. אם יש תיקו בין שני משתתפים, שניהם מנצחים. 

 

 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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