
כיצד לשחק
 כל משתתף בתורו יפתח את הקלף העליון בערימת קלפי החיות המונחת לפניו, כך

 שתיווצר לפניו ערימה נוספת של קלפי חיות כשפניהן כלפי מעלה. הקלף העליון ביותר
יונח במדויק על הקלפים הקודמים ויכסה אותם, ויש להשתמש בקלף העליון בכל סבב

 לאחר פתיחת כל קלף, יש לחשב את סכום כל החיות הזהות מבין קלפי החיות 
  הפתוחים על השולחן. לדוגמא, במשחק בעל 2 משתתפים, במידה ולמשתתף אחד יש

  קלף "שני קיפודים" ולשני "ארבעה קיפודים", משמע סך הקיפודים על השולחן
הוא 6  

 כל משתתף ינסה להיות הראשון שמזהה
 במידה והתנאי הרשום על קלף הפעולה

 מתקיים. במידה והתנאי מתקיים, על
 המשתתף הראשון שמזהה נכונה להניח את

ידו על קלף הפעולה ולהכריז "יש
 המשתתף הראשון שמניח את ידו על קלף הפעולה ומכריז "יש!" הוא המנצח בסבב.

 עליו לאסוף את כל קלפי החיות מתוך הערימות החשופות )גם של השחקן וגם
 של שאר המשתתפים(, ולערום אותם כשפניהם כלפי מטה בערימת קלפי החיות

 האישית שלו. במידה ושחקן מניח את ידו על קלף הפעולה בטעות )או אף נוגע בקלף
 הפעולה(, עליו לחלק לכל משתתף במשחק קלף חיות אחד כקנס. במידה וישנם

 ארבעה משתתפים או יותר, על השחקן שטעה לחלק קלף אחד לשחקן מימינו וקלף
אחד לשחקן שמשמאלו  סה"כ שני קלפים בלבד

 בכל פעם ששחקן זוכה בסבב, קלף פעולה חדש יונח כשפניו כלפי מעלה, על גבי
קלף הפעולה הקיים

 במידה ולמשתתף נגמרו קלפי החיות, המשתתף יוצא מהמשחק. ערימת קלפי החיות
הפתוחה שהייתה ברשותו תישאר במשחק עד אשר תילקח על ידי המנצח בסבב

כיצד לנצח?
המשחק נגמר כאשר:

לכל המשתתפים מלבד אחד נגמרים קלפי החיות.
כל קלפי הפעולה נגמרו.

 בשני המקרים האלו על המשתתפים לספור את
 קלפי החיות שברשותם. בעל הסכום הגדול ביותר

הוא הזוכה
 לגרסת משחק קצרה יותר, יש להוציא חלק מקלפי

הפעולה טרם תחילת המשחק

חיש חשבון.
הוראות המשחק. 

 סידור הקלפים לפני המשחק
 המשחק מכיל שתי חפיסות קלפים:

 חפיסת קלפי חיות )ציפורים, קיפודים
 וצפרדעים( וחפיסת קלפי פעולה

 )לדוגמא: צפרדעים >3(. יש לערבב כל
חפיסה בנפרד

 יש לחלק את כל קלפי החיות באופן
 שווה בין המשתתפים, כך שלכל שחקן

 תהיה ערימת קלפים המונחת לפניו
כשפני הקלפים כלפי מטה

 יש לחשוף קלף פעולה אחד במרכז
השולחן כך שפניו כלפי מעלה

קופת קלפי פעולה

 סכום הקיפודים בקלפי החיות
 החשופים הינו 6 )2+4( ועל כן

תנאי הפעולה מתקיים

שחקנים: 2-5
+8 גילאים: 6+,

)תלוי גירסת משחק(
משך משחק: 10-15 דקות
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להוראות המשחק בוידאו:
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 השחקן הראשון חושף קלף
 "שישה ציפורים" אולם אין

 כלל קלפי צפרדעים, כך
 שסכום הצפרדעים הוא אפס

ועל כן הפעולה מתקיימת

 השוואה למספר 

כיצד לשחק עם שחקנים צעירים יותר
 אפשרות אחת היא לתת זמן רב יותר לחשוב. במקום לנצח על ידי ההכרזה המהירה
 ביותר, רק השחקן שחשף את קלף החיות בתורו רשאי להכריז "יש!", במידה וקלף
 הפעולה אכן מתקיים. במידה והשחקן לא זיהה שהפעולה מתקיימת, הקלף יישאר

בערימת הקלפים הפתוחים והתור יעבור למשתתף הבא
 בנוסף, כל קלפי החיות מסומנים בנקודה אחת, שתים או שלוש, המעידות על דרגת
 הקושי. כמו כן, האפשרות השניה היא לשחק בגרסת המשחק המקורית תוך שימוש

 בקלפי החיות המסומנים בנקודה אחת בלבד – דרגת קושי נמוכה. לאחר מכן ניתן
להוסיף בהדרגה קלפי חיות בדרגות קושי עולות

 קלף פעולה זה משווה בין סכום חיות מסוג אחד לסכום חיות מסוג אחר בכל הקלפים
החשופים

 קלפי החיות הפתוחים
 מציגים 5 ציפורים )3+2(

 ו- 7 צפרדעים, ועל כן
הפעולה מתקיימת

 סכום הצפרדעים בקלפי החיות החשופים
.הינו 9 )4+5( ועל כן תנאי הפעולה מתקיים

.

.

 במידה וחיה זו לא נמצאת על השולחן,
 משמעות הדבר היא שיש אפס מסוג

 חיה זו, ומספר זה נמוך מכל מספר אחר.
 הדוגמא בציור מתאימה לקלף הפעולה

 הדורש "מספר ציפורים קטן מאחד" כיוון
ואין ציפורים כלל

 התנאי הרשום על קלף הפעולה יכול 
 להתקיים גם כאשר רק קלף חיות אחד

נחשף

 במקרה זה, קלף הפעולה מתייחס לסוג אחד של חיה בלבד.

למשחקי למידה נוספים:
 www.thebrainyband.com
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השוואה בין סוגי חיות3.
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סכום מדויק
 במידה וסכום כל החיות מאותו הסוג בקלפי החיות החשופים זהה למספר על קלף
הפעולה – על כל שחקן לנסות להיות הראשון שיכסה את קלף הפעולה ויכריז "יש

סוגי קלפי פעולה
ישנם שלושה סוגים של קלפי פעולה
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