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מטרת המשחק
 היה הראשון למצוא מספרים בשתי כרטיסיות שונות שסכומם שווה ל-10, הכרז

 "עשר!" וקח את שתי הכרטיסיות
עליך למצוא שני פירות או יותר שסכומם משתווה ל-10 בדיוק

 יש לכלול שתי כרטיסיות שונות בסכימה. לא ניתן לסכום מספרים מכרטיסיה
 אחת בלבד. לדוגמא: שני מספרים משתי כרטיסיות )7+3(, או שני מספרים

מכרטיסיה אחת )1,4( ומספר נוסף מכרטיסיה אחרת )5
 על הפירות שאת מספרם סוכמים להיות בעלי מכנה משותף: אותו הפרי או

 אותו הצבע. לדוגמא: מספרים שמופיעים על גבי תותים, מספרים שמופיעים
 על גבי פירות כחולים וכו'. אם הצלחת למצוא מספרים שסכומם 10, הכרז

"10!" ובמידת הצורך - הסבר כיצד סכמת
 לדוגמא, אם הצלחת ליצור את הסכום 10 על ידי סכימת שני פירות זהים עליך
 להכריז "10 תותים!" או "10 אגסים!". אם הצלחת ליצור את הסכום 10 על ידי

סכימת שני פירות בצבעים זהים עליך להכריז "10 ירוק!" או "10 אדום

מהלך המשחק
 כל שחקן מקבל כרטיסיה אחת עם הפנים כלפי מטה. שאר הכרטיסיות יונחו

בערמה במרכז השולחן כשפניהן כלפי מעלה

 כאשר אחד השחקנים מכריז "התחל", על השחקנים לחשוף את הכרטיסייה
 שלהם ולחפש את הפירות שחיבורם יצור את הסכום 10 מבין הכרטיסייה

שלהם וזו שבמרכז השולחן

 ברגע שנמצא הסכום 10 יש להכריז "עשר!" ואם יש צורך - להסביר כיצד נוצר
 הסכום. לאחר מכן על המכריז לקחת את הכרטיסייה ממרכז השולחן, ולהניח

אותה מולו כשפניה כלפי מעלה
 כעת במרכז השולחן נחשפה כרטיסיה חדשה ועל השחקנים שוב לחפש פירות

 שסכומם יהיה 10. המשחק ממשיך עד אשר כל הכרטיסיות במרכז השולחן
נגמרו. השחקן בעל מספר הכרטיסיות הרב ביותר מנצח במשחק
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  פרי10. הוראות המשחק.

 הסכום נוצר על ידי סכימת
 שני פירות אדומים בעלי

 המספרים 4 ו-6, במקרה
 זה הפרי האדום הנושא

 את המספר 7 איננו נחשב
 בסכימה על מנת להגיע

למספר 10

 ניתן להגיע לסכום 10 על
 ידי חיבורם של יותר משני
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כללי המשחק "מקסימום" פשוטים למדי

למשחקי למידה נוספים
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משחק חלופי "שלושה-חמישה עשר
 בגרסא זו של המשחק, המספר שאותו יש לסכום עולה בכל סיבוב. בסיבוב

 הראשון על המשתתפים לסכום מספרים שיובילו לתוצאה 3, לאחר הכרזת "3"
 התוצאה הרצויה תהיה 4, לאחר מכן 5 וכו', עד להגעה למספר 15. השחקן בעל

 מספר הקלפים הרב ביותר מנצח. ניתן גם להמשיך את המשחק לאחר הגעה ל-15
כך שסכום המטרה כעת יורד ל-14, 13, וכו' עד ל-3. גרסא זו נקראת "שלושה-

  חמישה עשר ושוב שלושה

 בגרסא זו ניתן לחשב את הסכום המבוקש לא רק על ידי סכימת מספרים אלא גם
  על ידי חיסורם. לדוגמא המספר 3 יכול להיות מחושב על ידי המספרים 5 ו-2

)5-2=3(

משחק חלופי "מקסימום
 בגרסא זו השחקנים לא מחפשים את הסכום 10 אלא את הסכום הגדול ביותר

 שניתן ליצור מפירות בעלי אותו צבע או סוג
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הוראות המשחק לילדים קטנים יותר
 ניתן לשחק "פרי10" גם עם ילדים קטנים שכבר למדו את המספרים אולם טרם

.למדו את פעולת הסכימה

 במקום לחפש את המספרים שסכומם שווה ל-10 יש לחפש מספרים זהים
 המופיעים על פרי זהה או צבע זהה. כאשר נמצא זוג כזה יש להכריז את

המספר הזהה ואת שם הפרי או הצבע הזהים. לדוגמא "4 סגול!" או "1 אננס
 לחלופין, גרסת המשחק המקורי ניתנת לפישוט על ידי חלוקת שתי כרטיסיות

 לכל שחקן. על השחקנים למצוא את הסכום 10 בשתי הכרטיסיות האישיות
 של אותו שחקן. כאשר הסכום 10 נמצא יש להכריז על כך, המכריז יקבל שתי

 כרטיסיות חדשות שבהן יחפש שוב את הסכום 10. המנצח הוא השחקן שצבר
הכי הרבה כרטיסיות בסיום המשחק

 פותחים שני קלפים מהערמה המרכזית עם הפנים כלפי מעלה )לגרסא 
קלה יותר יש לפתוח רק קלף אחד, לגרסא קשה יותר שלושה קלפים

 השחקנים יחפשו פרי זהה או צבע זהה שסכום המספרים הרשומים 
עליהם יוצר את המספר הגבוהה ביותר

 כל שחקן מכריז במהירות האפשרית את הסכום הגבוהה ביותר שמצא 
(במהלך סבב לכל שחקן מותר להכריז רק פעם אחת

 לאחר הכרזת הסכום יש להראות אילו פירות נכללו בסכימה. מותר 
 להכריז "עבור" אם לשחקן נדמה כי הוכרז כבר הסכום הגבוהה ביותר

השחקן שמצא את הסכום הגדול ביותר מקבל את הקלפים הפתוחים 
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