
2702J0 Janod  סיפור החזרזירים  - מיומנותמשחק  - Piggy Story 

 : 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 2-6

 דקות 15

 

בתים )מקש,   3מצליח לבנות שלהיות החזרזיר הראשון היא  מטרת המשחק

 מעץ ומלבנים( לפני שהזאב הגדול והרע ינשוף ויעיף אותם הרחק הרחק 

 :זהו משחק אידיאלי לעידוד

 פיתוח מיומנויות מוטוריות עדינות •

 יצירת אוירה כייפית ומגניבה •

 

 המשחק:   הכנת

של קלפים: ערימה אחת לגגות מקש, אחת לגגות מעץ, אחת לגגות מלבנים, שתיים  ערימות 9ערמו 

   הקוביות מעץ על השולחן.  3לקירות מקש, שתיים לקירות מעץ, ושתיים לקירות מלבנים. מקמו את 

 כללי המשחק:  

 קלפי קירות וקלף גג המסודרים באופן הבא: 2עליכם לבנות בית באמצעות 

 

הקוביות. כל משתתף זכאי להטלה אחת של  3ביותר מתחיל לשחק ומטיל את המשתתף הצעיר 

קוביות. עליו לקחת את הקלפים התואמים את הקוביות. הנה מספר דוגמאות לתוצאות הטלה של 

  הקוביות:

 

= המשתתף לוקח קלף קיר מקש, קלף קיר מלבנים וקלף קיר מעץ. שימו לב כי המשתתפים  1איור 

קלפי קירות מעץ,  2ק קלפים להם הם זקוקים. למשל, אם למשתתף יש כבר יכולים לקחת אך ור

 והקובייה מורה בול עץ, המשתתף אינו יכול לקחת את קלף קיר העץ. 

 

 המשתתף לוקח קלף קיר מקש ושני קלפי קיר לבנים. =  2איור 

 

= המשתתף לוקח את הגג שתואם את קירות הבית שלו. שימו לב כי ניתן לבנות גג רק אם 3איור 

שני קירות זהים כבר נבנו! אם לחזרזיר הקטן יש רק קיר אחד בביתו, המשתתף יכול לקחת את הגג 

 ולהניח אותו בצד לשמירה כך שיוכל לבנות אותו לאחר שיקח את קלף הקיר השני ויבנה איתו. 

 

 המשתתף יכול לבחור כל קלף בו הוא מעוניין )גג או קירות(.?= 

 

 על בית אחד מהבתים השייכים ליריביו. אך ורק = המשתתף יכול לנשוף 5איור 

 

המשתתף יכול לנשוף על שני בתים השייכים לאחד מיריביו או על בית אחד של יריב אחד  =6איור 

 . שונהשל יריב  רובית אח

 



 כיצד לנשוף על בית:

זאב אין די אויר לנשימה כדי לנשוף על בית מלבנים! לכן המשתתפים יכולים לנשוף רק על ל •

 בתי קש או עץ, בין אם הם בנויים ושלמים ובין אם הם בתהליכי בנייה. 

 חפץ לנשוף.  ממנו הואהזאב יכול לנוע ולמקם את עצמו בכל מרחק  •

 שוב!אם הזאב נושף באופן גרוע, אסור לו להתחיל לנשוף  •

הזאב מצליח אם הקלפים מתהפכים. אם קלף זז אך נותר לעמוד, החזרזיר זכאי לשמור על  •

 אותו הקלף. 

 הקלפים שנפלו מוחזרים לערמה.  •

 

 

 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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