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    חיות במשבצותחיות במשבצותחיות במשבצותחיות במשבצות
 

    ::::המשחק מכילהמשחק מכילהמשחק מכילהמשחק מכיל

 .)1הדפס פעם  (לוח חיות במשבצות. 1

 .)אחת או יותר בהתאם למספר המשתתפיםהדפס פעם  ( צבעים5-דף דיסקיות ב. 2

 .)המדורגות לפי ערך מספרי (קלפי שאלות. 3

 קלפי תשובות. 4

    ::::מהלך המשחקמהלך המשחקמהלך המשחקמהלך המשחק

 .)אחד או יותר בהתאם למספר המשתתפים(כל משתתף בוחר צבע דיסקית  .1

 .מניחים את לוח החיות במרכז השולחן .2

 .כשפניהם כלפי מעלה, מניחים את קלפי השאלות על השולחן מסודרים לפי קטגוריה .3

 .כל משתתף בתורו בוחר מתוך לוח החיות את הקטגוריה ואת רמת הקושי שבה הוא רוצה להישאל .4

.  בצבע שלו על הקטגוריה ורמת הקושי שבחר יניח דיסקית,כוןבמידה וענה נ. מוצאים את הקלף המתאים לפי בחירתו והוא  עונה על השאלה .5

 .התור עובר למשתתף הבא, במידה ולא ענה נכון

 .סופרים את מספר הנקודות לכל משתתף לפי רמת הקושי המצויינת והדיסקיות המונחות על הלוח, כאשר לוח החיות מכוסה בדיסקיות .6

 .נצחהוא המ, המשתתף שצבר את מספר הנקודות הרב ביותר .7
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