קבוצת משחקי הילדים

מטרת סדרת המשחקים לילדים הינה להצליח ולגרות לשחק במשחק עם קלפי
ערכים .הילדים כיום זקוקים לגירויים מהירים ובלתי פוסקים ,משתעממים
בקלות ,עושים פעילויות במקביל ורמת הקשב שלהם נמוכה .ולכן ניסינו סדרה
של משחקים אלו עם ילדים בגילאי 8-12 :וזה עבד.
ויתכן וחלק מהמשחקים יכניסו אותם לסוג של שיח על מה יש בקלפים
ועל מה שחשוב...
יש בקופסא  51קלפים  4 +קלפים זהים :קלף אמון (איור של מטוטלת)
לכל קלף בקופסא יש סימון של כדור בצבע :ירוק ,אדום ,כחול.
יתכן וחלק מהמשחקים מתאימים יותר לילדים קצת יותר גדולים או להשתתפות
מבוגר במשחק (המשחקים עם טבלאות הניקוד).
אני שיחקתי עם נכדיי התאומים בני השמונה להנאתנו הרבה.
להנאתכם!!!

רביעיות ערכים

המטרה :להצליח לסדר לעצמך רביעייה ראשון ולנצח
(רביעיית כדורים מאותו הצבע או רביעיית מטוטלות).
כמות משתתפים4 -2 :
 .1מנהל המשחק מחלק לכל משתתף  5קלפים כששמות הערכים
וצבע הכדורים איננו חשוף ליתר המשתתפים
 .2הקופה של יתר הקלפים במרכז עם האיורים למעלה.
 .3כל משתתף מחזיק את הקלפים כך שרק הוא רואה אותם.
 .4המשחק מתנהל בכיוון השעון.
 .5כל משתתף בתורו יכול לקחת את הקלף שזרק לו קודמו או קלף מהקופה
וחייב לזרוק קלף לבא אחריו.
 .6הראשון שמצליח לסדר לעצמו רביעיית כדורים מאותו הצבע (ירוק ,כחול,
אדום) או רביעיית מטוטלות -הוא הזוכה במשחק.

ברידג' רביעיות :צבעי כדורי הערכים

יש בקופסא  51קלפים  4 +קלפים זהים :קלף אמון (איור של מטוטלת)
לכל קלף בקופסא יש סימון של כדור בצבע :ירוק ,אדום ,כחול.
מתחלקים לזוגות אשר יושבים אחד ליד השני.
המטרה :להצליח לסדר לעצמכם רביעייה ראשון ולנצח
(רביעיית כדורים מאותו הצבע או רביעיית מטוטלות).
כמות משתתפים 4 :המתחלקים לשני זוגות
 .1מנהל המשחק מחלק לכל משתתף  3קלפים כששמות הערכים
וצבע הכדורים איננו חשוף ליתר המשתתפים
 .2הקופה של יתר הקלפים במרכז עם האיורים למעלה.
 .3כל משתתף מחזיק את הקלפים כך שרק הוא ושותפו רואים אותם.
 .4המשחק מתנהל בכיוון השעון.
 .5כל זוג משתתפים בתורם יכולים לקחת את הקלף שזרקו להם הזוג השני
או קלף מהקופה וחייבים לזרוק קלף.
 .6הראשונים שמצליחים לסדר לעצמם רביעיית כדורים מאותו הצבע
(ירוק ,כחול ,אדום) או רביעיית מטוטלות -הם הזוכים במשחק.

שלישיות ערכים A

יש בקופסא  51קלפים  4 +קלפים זהים :קלף אמון (איור של מטוטלת)
לכל קלף בקופסא יש סימון של כדור בצבע :ירוק ,אדום ,כחול.
המטרה :להצליח לסדר לעצמך שתי שלישיות ראשון ולנצח
(שתי שלישיות כדורים מאותו הצבע או שלישיית מטוטלות).
כמות משתתפים4 -2 :
 .1מנהל המשחק מחלק לכל משתתף  6קלפים כששמות הערכים
וצבע הכדורים איננו חשוף ליתר המשתתפים
 .2הקופה של יתר הקלפים במרכז עם האיורים למעלה.
 .3כל משתתף מחזיק את הקלפים כך שרק הוא רואה אותם.
 .4המשחק מתנהל בכיוון השעון.
 .5כל משתתף בתורו יכול לקחת את הקלף שזרק לו קודמו או קלף מהקופה
וחייב לזרוק קלף לבא אחריו.
 .6הראשון שמצליח לסדר לעצמו שתי שלישיות כדורים מאותו הצבע
(ירוק ,כחול ,אדום או שלישיית מטוטלות)  -הוא הזוכה במשחק.

שלישיות ערכים B

יש בקופסא  51קלפים  4 +קלפים זהים :קלף אמון (איור של מטוטלת)
לכל קלף בקופסא יש סימון של כדור בצבע :ירוק ,אדום ,כחול.
המטרה :להצליח לסדר לעצמך שתי שלישיות ראשון ולנצח
(שתי שלישיות כדורים מאותו הצבע או שלישיית מטוטלות) ,אבל בהבדל
מהמשחק הקודם ( -)Aאתה צריך להיזהר לא להיתפס עם כל הקלפים ובמידה
ויש לך כבר שלישייה אתה יכול להחליט "להוריד אותה" ואם מישהו אחר ינצח-
הקנס שלך יהיה נמוך יותר מזה של המשתתפים שנשארו עם כל הקלפים.
כמות משתתפים4 -2 :
 .1מנהל המשחק וקח דף ,רושם את שמות המשתתפים ובונה טבלה עם שורות.
 .2מנהל המשחק מחלק לכל משתתף  6קלפים כששמות הערכים
וצבע הכדורים איננו חשוף ליתר המשתתפים.
 .3הקופה של יתר הקלפים במרכז עם האיורים למעלה.
 .4כל משתתף מחזיק את הקלפים כך שרק הוא רואה אותם.
 .5המשחק מתנהל בכיוון השעון.
 .6כל משתתף בתורו יכול לקחת את הקלף שזרק לו קודמו או קלף מהקופה
וחייב לזרוק קלף לבא אחריו.
 .7משתתף שהצליח לסדר לעצמו שלישייה אחת ופוחד להסתכן ,רשאי להוריד
את השלישייה על השולחן לידו.
 .8הראשון שמצליח לסדר לעצמו שתי שלישיות כדורים מאותו הצבע
(ירוק ,כחול ,אדום או שלישיית מטוטלות)  -הוא הזוכה במשחק.

-----------------------------------------------------------------------------------------

הניקוד:
-

המנצח אשר הצליח להוריד לשולחן
בבת אחת את  2השלישיות ולסיים

 100נקודות ()+

-

המנצח אשר הוריד אל השולחן שלישייה
במהלך המשחק והצליח לסיים ראשון

 50נקודות ()+

-

המפסיד שנותר עם כל הקלפים מקבל ) –

 100נקודות ()-

-

המפסיד שהספיק להוריד שלישייה אחת מקבל -

 50נקודות ()-

-----------------------------------------------------------------------------------------

ניחוש צבע כדור הערכים

המטרה :בכל סיבוב לנחש את צבע הכדור של המשתתף השני
כמות משתתפים2 :
 .1כל משתתף מקבל בתחילת המשחק  25קלפים.
 .2כל משתתף בתורו מניח קלף הפוך על השולחן.
 .3המשתתף השני צריך לנחש את צבע הכדור או את המטוטלת.
.4במידה וניחש נכון הוא לוקח את הקלף של המשתתף השני.
 .5במידה וניחש את המטוטלת (ג'וקר במשחק)-
לוקח למשתתף האחר  3קלפים.
 .6המנצח זה שיש לו בסוף המשחק את כמות הקלפים הגדולה ביותר.

ניחוש שמות ערכים A
המטרה :כל משתתף רושם לעצמו על פתק סודי את שמות  3ערכים שהכי
חשובים לו :אחד עם כדור ירוק ,אחד עם כדור אדום ואחד עם כדור כחול (אחד
מהשלושה יכול להיות גם קלף אמון (המטוטלת) ואותם הוא יצטרך למצוא
ולשמור.
הראשון שמצליח לאסוף לעצמו את  3הערכים שאותם בחר-הוא המנצח.
כמות משתתפים4- 2 :
 .1פורסים את הקלפים על השולחן.
 .2כל משתתף רושם לעצמו על פתק את  3הערכים שאותם בחר :אחד ירוק,
אחד אדום ואחד כחול.
 .1מנהל המשחק מחלק לכל משתתף  5קלפים כששמות הערכים
וצבע הכדורים איננו חשוף ליתר המשתתפים
 .2הקופה של יתר הקלפים במרכז עם האיורים למעלה.
 .3כל משתתף מחזיק את הקלפים כך שרק הוא רואה אותם.
 .4המשחק מתנהל בכיוון השעון.
 .5כל משתתף בתורו יכול לקחת את הקלף שזרק לו קודמו או קלף מהקופה
וחייב לזרוק קלף לבא אחריו.
 .6הראשון שמצליח לאסוף לעצמו את  3הקלפים אותם רשם בפתק הוא
המנצח.
 .7כל משתתף מסביר בתורו מדוע בחר ב 3-הערכים שלו.

ניחוש שמות ערכים B

המטרה :כל משתתף רושם לעצמו על פתק סודי את שמות  3ערכים שהכי
חשובים לו :אחד עם כדור ירוק ,אחד עם כדור אדום ואחד עם כדור כחול (אחד
מהשלושה יכול להיות גם קלף אמון (המטוטלת) ואותם הוא יצטרך למצוא
ולשמור.
בהבדל מהמשחק הקודם :כל אחד מהמשתתפים מסתיר  3קלפים בלבד ו2-
קלפים גלויים על השולחן.
הראשון שמצליח לאסוף לעצמו את  3הערכים שאותם בחר-הוא המנצח.
כמות משתתפים4- 2 :
 .1פורסים את הקלפים על השולחן.
 .2כל משתתף רושם לעצמו על פתק את  3הערכים שאותם בחר :אחד ירוק,
אחד אדום ואחד כחול.
 .1מנהל המשחק מחלק לכל משתתף  5קלפים כששמות הערכים
וצבע הכדורים איננו חשוף ליתר המשתתפים
 .2הקופה של יתר הקלפים במרכז עם האיורים למעלה.
 .3כל משתתף מחזיק  3קלפים כך שרק הוא רואה אותם ומניח על השולחן
בצורה גלויה את  2הקלפים הנוספים.
 .4המשחק מתנהל בכיוון השעון.
 .5כל משתתף בתורו יכול לקחת את הקלף שזרק לו קודמו או קלף מהקופה
וחייב לזרוק קלף לבא אחריו.
 .6למשתתף שיש או שקיבל מהקופה קלף אמון (מטוטלת) -קלף זה הינו ג'וקר
ומקנה למשתתף את האפשרות לקחת כל קלף הנמצא גלוי על השולחן.
 .7במידה והוא עושה זאת -קלף האמון (המטוטלת) נשאר על השולחן כקלף
אמון (מטוטלת) עבור המשתתף לו שייכים  2הקלפים שעל השולחן.

 .7הראשון שמצליח לאסוף לעצמו את  3הקלפים אותם רשם בפתק הוא
המנצח.
 .8כל משתתף מסביר בתורו מדוע בחר ב 3-הערכים שלו.

ברידג' שמות הערכים C

המטרה :כל משתתף רושם לעצמו על פתק סודי את שמות  3ערכים שהכי
חשובים לו :אחד עם כדור ירוק ,אחד עם כדור אדום ואחד עם כדור כחול (אחד
מהשלושה יכול להיות גם קלף אמון (המטוטלת) ואותם הוא יצטרך למצוא
ולשמור.
כל משתתף מראה לבן זגו את הערכים שבחר.
הזוג הראשון שמצליח לאסוף לעצמו את  6הערכים שאותם בחר -הוא המנצח.
כמות משתתפים4- 2 :
 .1פורסים את הקלפים על השולחן.
 .2מתחלקים לזוגות ויושבים אאחד קרוב לשני.
 .3כל משתתף רושם לעצמו על פתק את  3הערכים שאותם בחר :אחד ירוק,
אחד אדום ואחד כחול.
 .4מנהל המשחק מחלק לכל משתתף  5קלפים כששמות הערכים
וצבע הכדורים איננו חשוף ליתר המשתתפים
 .5הקופה של יתר הקלפים במרכז עם האיורים למעלה.
 .6כל משתתף מחזיק את הקלפים כך שרק הוא ובן זוגו רואים אותם.
 .7המשחק מתנהל בכיוון השעון.
 .8כל משתתף בתורו יכול לקחת את הקלף שזרק לו קודמו או קלף מהקופה
וחייב לזרוק קלף לבא אחריו.

 .9זוג שנתפס עם כל הקלפים כשזוג אחר סיים " -נקנס" ב 200-נקודות מינוס.
 .10זוג שיש לו כבר שלישייה אחת והחליט לא להסתכן
ולהוריד את השלישייה אל השולחן-
"נקנס" רק ב 100-נקודות מינוס.
במידה והזוג השני מסיים-
 .11הזוג המנצח שהצליח לסיים ולהוריד אל השולחן
זוכה ב 200-נקודות זכות.
בבת אחת את  2השלישיות -
 .11זוג שיש לו כבר שלישייה אחת
והחליט במהלך המשחק לא להסתכן
והוריד אותה אל השולחן וזכה במשחק-

זוכה רק ב 100-נקודות זכות.

 .12בתום המשחק כל משתתף מסביר בתורו מדוע בחר ב 3-הערכים שלו.
----------------------------------------------------------------------------------------

הניקוד:
-

הזוג המנצח מקבל אשר הצליח להוריד אל השולחן
בבת אחת את  2השלישיות ולסיים

 200נקודות ()+

-

הזוג אשר הוריד אל השולחן שלישייה
במהלך המשחק והצליח לסיים ראשון

 100נקודות ()+

-

הזוג המפסיד שנותר עם כל הקלפים מקבל ) –

 200נקודות ()-

-

הזוג המפסיד שהספיק להוריד שלישייה אחת מקבל -

 100נקודות ()-

----------------------------------------------------------------------------------------

קבוצת משחקי הילדים

