
 

  

    

    אני ראשון בחשבוןאני ראשון בחשבוןאני ראשון בחשבוןאני ראשון בחשבון
. בכל . בכל . בכל . בכל טוריםטוריםטוריםטורים    6666----שורות ושורות ושורות ושורות ו    6666ובו ובו ובו ובו     ריבועיריבועיריבועיריבועילוח לוח לוח לוח     המשחק:המשחק:המשחק:המשחק:    חלקיחלקיחלקיחלקי

        ....9999ועד ועד ועד ועד     1111----ריבוע יש את אחת הספרות מריבוע יש את אחת הספרות מריבוע יש את אחת הספרות מריבוע יש את אחת הספרות מ

חיבור חיבור חיבור חיבור ההההשששש    ,,,,ספרותספרותספרותספרות    2222אצבעות על אצבעות על אצבעות על אצבעות על     2222להניח להניח להניח להניח     ::::טרת המשחקטרת המשחקטרת המשחקטרת המשחקממממ
        ....שבחרנושבחרנושבחרנושבחרנויוצר את המספר יוצר את המספר יוצר את המספר יוצר את המספר     ןןןןשלהשלהשלהשלה

(בהתאם (בהתאם (בהתאם (בהתאם מספר מספר מספר מספר בוחר בוחר בוחר בוחר כל שחקן בתורו כל שחקן בתורו כל שחקן בתורו כל שחקן בתורו     ::::הלך המשחקהלך המשחקהלך המשחקהלך המשחקממממ
מרגע מרגע מרגע מרגע     ....))))10101010ים עד ים עד ים עד ים עד ליכולת הילד, בהתחלה כדאי לבחור מספרליכולת הילד, בהתחלה כדאי לבחור מספרליכולת הילד, בהתחלה כדאי לבחור מספרליכולת הילד, בהתחלה כדאי לבחור מספר

מספרים מספרים מספרים מספרים     ניניניניזה המשתתפים מנסים כמה שיותר מהר למצוא שזה המשתתפים מנסים כמה שיותר מהר למצוא שזה המשתתפים מנסים כמה שיותר מהר למצוא שזה המשתתפים מנסים כמה שיותר מהר למצוא ש
    חיבור שלהם יוצר את המספר שנבחר.חיבור שלהם יוצר את המספר שנבחר.חיבור שלהם יוצר את המספר שנבחר.חיבור שלהם יוצר את המספר שנבחר.ההההשששש

אני יכולה להניח את אני יכולה להניח את אני יכולה להניח את אני יכולה להניח את     ....9999את המספר את המספר את המספר את המספר     בחרתיבחרתיבחרתיבחרתילדוגמא: לדוגמא: לדוגמא: לדוגמא: 
משתתף אחר יכול להניח את משתתף אחר יכול להניח את משתתף אחר יכול להניח את משתתף אחר יכול להניח את     ....4444,5,5,5,5האצבעות על הספרות האצבעות על הספרות האצבעות על הספרות האצבעות על הספרות 
        ....6666,,,,3333האצבעות על הספרות האצבעות על הספרות האצבעות על הספרות האצבעות על הספרות 

שלו שלו שלו שלו     צבעותצבעותצבעותצבעותאאאאאת האת האת האת ה    הניחהניחהניחהניחהראשון שהצליח להראשון שהצליח להראשון שהצליח להראשון שהצליח ל    בכל תור:בכל תור:בכל תור:בכל תור:    מנצחמנצחמנצחמנצחהההה
    ....שנבחרשנבחרשנבחרשנבחרספרות שהחיבור שלהן יוצר את המספר ספרות שהחיבור שלהן יוצר את המספר ספרות שהחיבור שלהן יוצר את המספר ספרות שהחיבור שלהן יוצר את המספר     2222על על על על 

שהמספר שנבחר יהיה שהמספר שנבחר יהיה שהמספר שנבחר יהיה שהמספר שנבחר יהיה עם ילדים קטנים יותר ניתן לשחק כך עם ילדים קטנים יותר ניתן לשחק כך עם ילדים קטנים יותר ניתן לשחק כך עם ילדים קטנים יותר ניתן לשחק כך 
        נמוך יותר.נמוך יותר.נמוך יותר.נמוך יותר.

ואף ואף ואף ואף     15151515יהיו מספרים עד יהיו מספרים עד יהיו מספרים עד יהיו מספרים עד שבוחרים שבוחרים שבוחרים שבוחרים שהמספרים שהמספרים שהמספרים שהמספרים להחליט להחליט להחליט להחליט ניתן ניתן ניתן ניתן 
    תלוי בדרגת הקושי שבה מעוניינים.תלוי בדרגת הקושי שבה מעוניינים.תלוי בדרגת הקושי שבה מעוניינים.תלוי בדרגת הקושי שבה מעוניינים.יותר יותר יותר יותר 

הניח את האצבעות על משבצות אחרות הניח את האצבעות על משבצות אחרות הניח את האצבעות על משבצות אחרות הניח את האצבעות על משבצות אחרות בכל תור צריכים לבכל תור צריכים לבכל תור צריכים לבכל תור צריכים ל
י שלא ייווצר מצב שאחד הילדים "בחר" צרוף של שני י שלא ייווצר מצב שאחד הילדים "בחר" צרוף של שני י שלא ייווצר מצב שאחד הילדים "בחר" צרוף של שני י שלא ייווצר מצב שאחד הילדים "בחר" צרוף של שני כדכדכדכד

    וחוזר עליו.וחוזר עליו.וחוזר עליו.וחוזר עליו.מספרים מספרים מספרים מספרים 

    משחק מהנה!!!משחק מהנה!!!משחק מהנה!!!משחק מהנה!!!

 גליתגליתגליתגלית


