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ערכה ליצירת המשחק " רביעיות סופרים וספרים "

הוראות הכנה :

 גזרו את הקלפים ( כדאי לצלם על נ י יר צבעוני ולניילן ) .
 הכינו מעטפה מבריסט ול לפי הגזרה המצורפת .
 הדביקו על המעטפה את שם המשחק והוראות המשחק .
בהצלחה !

רביעיות סופרים וספרים



משחק קלפים ל 3,2 -שחקנים
הוראות משחק:
כל שחקן מקבל  4קלפים .יתר הקלפים הם הקופה.
רביעיה  4 -קלפים בעלי כותרת זהה.
שמו של כל קלף מורכב מהכותרת ומהשורה עם סימן הכוכב.
שמות שלושת הקלפים האחרים ברביעיה מופיעים אחד מעל השני
בתחתית הקלף.
כל שחקן בתורו שואל שחקן אחר האם יש לו רביעיה מסויימת
(עליו להיות בעל קלף אחד לפחות מאותה רביעיה) .במידה ונענה
בחיוב ,יוכל להמשיך ולבקש קלף מסוים מתוך הרביעיה .קלע
בניחושו לקלף שאצל השחקן השני יוכל לקבל אותו ולנסות להשיג
מאותו שחקן קלפים נוספים מאותה רביעיה (עליו לנקוב בשמם).
נענה בשלילה ,עליו לקחת קלף מהקופה.
המנצח :מי שהשיג יותר רביעיות קלפים.
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יהונתן גפן

יהונתן גפן

 אלרגיה

 אלרגיה

 אלרגיה

 הכבש השישה עשר

 הכבש השישה עשר

 הכבש השישה עשר

 ילד הכרובית

 ילד הכרובית

 ילד הכרובית



ספר שלם על חתול



ספר שלם על חתול



ספר שלם על חתול

אחד

אחד

אחד

יהונתן גפן

אורי אורלב

אורי אורלב

 אלרגיה

 האי ברחוב הצפורים

 האי ברחוב הצפורים

 הכבש השישה עשר

 רוץ ילד רוץ

 רוץ ילד רוץ

 ילד הכרובית
 ספר שלם על חתול
אחד



הגברת עם המגבעת



הגברת עם המגבעת



רחוקי משפחה



רחוקי משפחה

אורי אורלב

אורי אורלב

 האי ברחוב הצפורים

 האי ברחוב הצפורים

 רוץ ילד רוץ

 רוץ ילד רוץ



הגברת עם המגבעת



הגברת עם המגבעת



רחוקי משפחה



רחוקי משפחה

דורית אורגד
 ידידות במבחן
 אורחת לשנה אחת
 עמליה וג'ו



יום החרגול וימים
אחרים
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יהודה אטלס

יהודה אטלס

יהודה אטלס

 והילד הזה הוא אני

 והילד הזה הוא אני

 והילד הזה הוא אני

 ילד נושך

 ילד נושך

 ילד נושך

 הילדה שאני אוהב

 הילדה שאני אוהב

 הילדה שאני אוהב



סיפורים שאהבתי



יהודה אטלס

סיפורים שאהבתי



לאה איני

סיפורים שאהבתי

לאה איני

 והילד הזה הוא אני

 היי יולי

 היי יולי

 ילד נושך

 תקראו לי מלמטה

 תקראו לי מלמטה

 הילדה שאני אוהב



חצי ועננס



חצי ועננס

 סיפורים שאהבתי



קוקו ופטרוזיליה



קוקו ופטרוזיליה

לאה איני

רות אלמוג

לאה איני

 היי יולי

 היי יולי

 המסע שלי עם אלכס

 תקראו לי מלמטה

 תקראו לי מלמטה

 צוענים בפרדס



חצי ועננס



חצי ועננס

 גילגיל



קוקו ופטרוזיליה



קוקו ופטרוזיליה



כדור הכסף
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רות אלמוג

 המסע שלי עם אלכס

 המסע שלי עם אלכס

 צוענים בפרדס

 צוענים בפרדס

 גילגיל

 גילגיל



כדור הכסף



דוד גרוסמן

כדור הכסף

רות אלמוג
 המסע שלי עם
אלכס
 צוענים בפרדס
 גילגיל



דוד גרוסמן

כדור הכסף

דוד גרוסמן

 דו קרב

 דו קרב

 דו קרב

 מישהו לרוץ איתו

 מישהו לרוץ איתו

 מישהו לרוץ איתו



יש ילדים זיגזג

 גן ריקי י



יש ילדים זיגזג



יש ילדים זיגזג



גן ריקי



גן ריקי

דוד גרוסמן

נירה הראל

נירה הראל

 דו קרב

 אחד יותר מידי

 אחד יותר מידי

 מישהו לרוץ איתו

 בסרט זה אחרת

 בסרט זה אחרת



יש ילדים זיגזג

 כובע חדש

 כובע חדש



גן ריקי



התנגשות חזיתית



התנגשות חזיתית
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נירה הראל

נירה הראל

 אחד יותר מידי

 אחד יותר מידי

 בסרט זה אחרת

 בסרט זה אחרת

 כובע חדש

 כובע חדש



התנגשות חזיתית



יונה טפר

התנגשות חזיתית

יונה טפר
 סוד עם כנפים
 מי יציל את בוטן
 בקבוק הבושם של
אמא
 ועלי לא אכפת לך

יונה טפר

יונה טפר

 סוד עם כנפים

 סוד עם כנפים

 סוד עם כנפים

 מי יציל את בוטן

 מי יציל את בוטן

 מי יציל את בוטן

 בקבוק הבושם של
אמא

 בקבוק הבושם של
אמא

 בקבוק הבושם של
אמא

 ועלי לא אכפת לך

 ועלי לא אכפת לך

 ועלי לא אכפת לך

דורית אורגד

דורית אורגד

דורית אורגד

 ידידות במבחן

 ידידות במבחן

 ידידות במבחן

 אורחת לשנה אחת

 אורחת לשנה אחת

 אורחת לשנה אחת

 עמליה וג'ו

 עמליה וג'ו

 עמליה וג'ו



יום החרגול וימים
אחרים



יום החרגול וימים
אחרים



יום החרגול וימים
אחרים
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גזרו לאורך הקו הרצוף וקפלו לאורך הקווים המקווקוים.
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