הופכי
מוצם את הקלף
ו אי
!ם מה משותף

תפוס
ת‘קלף

5+  גילאי, שחקנים6-2

תכולה
. צבע ומספר, חיה: קטגוריות3- קלפי משחק מ75

מטרת המשחק
.לאסוף כמה שיותר קלפים

הכנת המשחק
(ערבבו את הקלפים והניחו אותם במרכז השולחן כשגבם )צד הקטגוריה
. הם ישמשו כקופה.מופנה מעלה

מהלך המשחק
 הופך את הקלף העליון ומניח אותו לצד הקופה,השחקן הצעיר מתחיל ראשון
 השחקנים ממשיכים לחשוף קלפים, המשחק ממשיך עם כיוון השעון.גלוי
 על, בכל פעם שקלף נוסף נחשף.מהקופה בזה אחר זה ולהניח לצידי הקופה
השחקנים לחפש שני קלפים או יותר אשר חולקים מאפיין בקטגוריה
 השחקנים ממשיכים.המופיעה באותו תור בגב הקלף העליון של הקופה
.לחשוף קלפים עד שאחד השחקנים מזהה תשובה נכונה
 והקטגוריה, מספר הקלפים על השולחן גדל,עם כל חשיפה של קלף נוסף
.הרלוונטית מתחלפת בקופה

MATCH
MASTER
2-6 players, ages 5+

Contents
75 double side cards

Object of the game

Collect as many cards as possible.

Preparation

Shuﬄe the cards (make sure that all of the cards facing the same
direction). Place the cards in the center of the table, category side up.

How to Play

The youngest player starts by flipping the first card and placing it
near the deck.
Continuing clockwise, players keep on flipping the cards and placing
them around the deck. Each time a card is flipped, players try and
find at least two cards that share the category characteristic that
appears on the upper card. The first player who calls out the right
category wins the cards that share it. With each flip, players reveal
more cards while exposing a diﬀerent category on the upper card of
the deck.

Examples

דוגמאות

• The category - Animal
The first player to call out "Fish" wins the
green fish and the 5 purple fish cards.
However, the fist player to call out
"Elephant", wins the 3 yellow and 4 blue
elephants cards.

• The category - Color
The first player to call out
"Blue" wins the 3 and 4
blue animals cards.
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• The category - Number
The first player to call out "Three" wins
the 3 yellow and red animals cards.
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End of the game
The game ends when there is only
one card left to flip. The winner is the
player that collects the most cards.

 השחקן הראשון שיכריז-  חיה:הקטגוריה
5 "דגים" יזכה בקלף הדג הירוק ובקלף
 השחקן הראשון, או.הדגים הסגולים
 התנינים3 שיכריז "תנין" יזכה בקלף
. התנינים הכחולים4 הצהובים וקלף

 השחקן הראשון-  צבע:הקטגוריה
 פילים3 שיכריז "כחול" יזכה בקלף של
. תנינים כחולים4 כחולים וקלף של

 השחקן הראשון-  מספר:הקטגוריה
 תנינים3 שיכריז "שלוש" יזכה בקלף של
. צבים צהובים3 אדומים ובקלף של

סיום המשחק
.המשחק מסתיים כאשר נותר רק קלף אחד בקופה
.השחקן שאוסף הכי הרבה קלפים הוא המנצח במשחק

