וחתול
פיל
בהרפתקה במסלול
המשחק מיועד ל 4-2-משתתפים
גיל  4ומעלה

תכולת המשחק
• לוח משחק ועליו מסלול המירוץ
• פילים וחתולים ב 4-צבעים )פיל וחתול מכל צבע(
• קוביית משחק שעליה מופיעות הצורות
המרכיבות את מסלול המירוץ

נקודת הזינוק של הפילים

מחליטים מי ישחק ראשון )הצעה :השחקן הצעיר
ביותר( ואחר כך משחקים עם כיוון השעון.

מהלך המשחק
מטילים את קוביות הצורות לפי התור .הקובייה
מורכבת מכל הצורות המופיעות על לוח המשחק:
משולש

מטרת המשחק
הפילים והחתולים יוצאים מנקודות התחלה שונות
ומשני כיוונים מנוגדים ,אלה לקראת אלה ,ועליהם
להגיע לנקודות סיום שונות.
העבירו את הפיל והחתול שלכם דרך מסלול
הצורות עד לנקודות הסיום שלהם .הגעתם לפני
כולם ל 2-נקודות הסיום? ניצחתם במשחק!

הרעיון שמאחורי המשחק
בכל תור מטילים את קוביית הצורות ומתקדמים
עם הפיל או החתול על לוח המשחק ,בהתאם
לצורה שהתקבלה בקובייה .בחלק מהצורות שעל
המסלול מופיעות דמויות של עכברים וכלבים .כאן
מתחילים משחקי כוחות מעניינים ...כידוע ,העכבר
מפחד מהחתול ,החתול מפחד מהכלב ,הכלב
מפחד מהפיל והפיל מפחד מהעכבר...

תחילת המשחק
כל משתתף בוחר צבע ומקבל פיל וחתול בצבע
שבחר .את הפילים מעמידים בנקודת הזינוק של
הפילים .את החתולים מעמידים בנקודת הזינוק
של החתולים.

End of the game

נקודת הזינוק של החתולים

דוגמה
הקובייה מראה משולש .אם בחרתם להתקדם עם
החתול ,התקדמו למשולש הבא .במשולש הזה
תפגשו כלב ,ולכן עליכם לחזור למשולש הקודם.

כוכב

עיגול

מעוין

משושה

ריבוע

הצורות המופיעות על הלוח ועל קוביית המשחק

הצורה שיוצאת בקובייה קובעת לאיזו משבצת
במסלול אפשר להתקדם .בחרו עם איזו חיה
ברצונכם להתקדם :הפיל או החתול שלכם.
אם מגיעים עם הפיל למשבצת שבה מופיע עכבר,
הפיל "נבהל" וחוזר אחורה במסלול למשבצת
הקודמת שבה מופיעה הצורה שהתקבלה בקובייה.
לעומת זאת ,אם מגיעים עם הפיל למשבצת שבה
מופיע כלב ,הפיל "מתעודד" וקופץ קדימה
במסלול למשבצת הבאה שבה מופיעה הצורה
שהתקבלה בקובייה.
החתול מתנהג בצורה הפוכה לפיל :כאשר החתול
מגיע למשבצת שבה מופיע עכבר הוא "מתעודד"
וקופץ קדימה ,וכאשר הוא מגיע למשבצת עם כלב
הוא "נבהל" וחוזר אחורה ,בהתאם לצורה המופיעה
בקובייה.

חתול שפוגש כלב במשולש ” -נבהל“ וקופץ אחורה

סיום המשחק
אם הצלחתם להביא גם את הפיל וגם את החתול
שלכם לסוף המסלול )כל אחד לצד הנגדי( ,המשחק
נגמר וניצחתם!

גרסה לשחקנים צעירים
מי שמביא את אחת החיות שלו -
הפיל או החתול  -לנקודת הסיום,
הוא המנצח!
משחק מאת אילה גרון איורים :גיא צוק

Circle Triangle

Hexagon Square Rhombus Star

The game ends when both animals of the
same color reach the end of the track.

Version for younger players

It is possible to change the rules for
younger players by deciding that the game
ends when the first animal reaches the
end of the track.

The idea behind the game

The events on the track can be helpful
either to you or to the other players,
depending on your luck and on your logical
decisions.

The shapes on the die
If the player decides to advance the cat and it
lands on a mouse, it is good since the cat will
jump to the next position with the same shape.
But if it lands on a dog then the cat jumps back
to the previous position with the same shape. If
the player decides to advance the elephant, the
contrary can happen:
If the elephant lands on a mouse, the elephant
will jump back to the previous position with the
same shape. If it lands on a dog, the elephant
will jump to the next position with the same
shape.

Example

A player rolls the die and
gets a triangle. If they
choose to move the cat to
the next triangle – they
land on a dog, and
therefore must jump back
to the previous triangle.

2-4 players
Ages 4+

Box content

board
• Game
elephants and 4 cats (in 4 colors),
• 41 die
• with 6 geometric shapes.

Object of the game

To be the first player to reach the end of
the track (both with the elephant and with
the cat).

Beginning of the game

Each player chooses a color to play with.
All cats are placed at their start position, all
elephants are placed at their start position
as well.

Playing the game

The youngest player starts by rolling the
die, and the game advances clockwise. In
turn, each player rolls the die and advances
either with the cat or with the elephant to
the next position with the same shape as
shown on the die.
A game by Ayala Geron
Illustrations: Guy Zuk

Cat jumps back to the previous triangle.





