
הגן של שיר

3-99מתאים לגילאי 

.איטספוט /מבוסס על הרעיון של משחק דאבל

–לחומרים נוספים מוזמנים 

בפייסבוקהגן של שיר

https://www.facebook.com/groups/224940625366140


הוראות המשחק

ניילנו במכונת  / הדפיסו את הכרטיסיות והדביקו על בריסטול -הכנת המשחק 

.למינציה כדי שתוכלו לשחק במשחק מספר פעמים

?איך משחקים

 חלקו את כל הקלפים בין המשתתפים, כמו המשחק המקורי–דאבל קלאסי .

2כל המשתתפים הופכים באותו הזמן קלף מהערימה שלהם ומנסים לחפש 

ראו  . )תמונות משותפות בין הקלף שלהם לקלפים של המשתתפים האחרים

!"  דאבל"כאשר מוצאים תמונה משותפת מכריזים (. דוגמא בצד שמאל

.ואומרים את השם של מה שמופיע בתמונה

 הניחו קלף אחד  . מתאים לשחקן אחד או לכמה שחקנים–מגדל דאבל

ראו דוגמא בצד )פתחו קלף ורק כאשר תמצאו תמונה משותפת , במרכז

בין שני הכרטיסים תוכלו להניח אותו על גבי הכרטיס הקודם וכן  ( שמאל

אם משחקים מספר שחקנים אז )לסיים את כל הקלפים –המטרה . הלאה

(.לסיים לפני שאר השחקנים

!והיצירתיות שלכםהדימיוןסומכת על , ויש עוד המון דרכים
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,  זהו כרטיס מהמשחק, שימו לב

...פשוט רציתי לחסוך דפים

דוגמא

דוגמא
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קרדיטים

- a href='https://www.freepik.com/vectors/background'>Background vector created by rawpixel.com>-ענף שקדיה •

www.freepik.com</a>

a href='https://www.freepik.com/vectors/food'>Food vector created by macrovector>-פירות יבשים • - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/sprinkler">Sprinkler Vectors by Vecteezy</a>-' חקלאות וכו•

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/dried-fruit">Dried Fruit Vectors by Vecteezy</a>-זריעה •

a href='https://www.freepik.com/vectors/tree'>Tree vector created by brgfx>-לזרוע • - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/gardening">Gardening Vectors by Vecteezy</a>-זריעה •

a href='https://www.freepik.com/vectors/nature'>Nature vector created by macrovector>-כלי גינון • - www.freepik.com</a>

a href='https://www.freepik.com/vectors/nature'>Nature vector created by pch.vector>-2כלי גינון• - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/watering-can">Watering Can Vectors by Vecteezy</a>-משפך •

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/tree">Tree Vectors by Vecteezy</a>-עצים •

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/autumn">Autumn Vectors by Vecteezy</a>-2עצים•

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/tree">Tree Vectors by Vecteezy</a>-3עצים •

<a href="https://www.vecteezy.com/free-vector/flowers">Flowers Vectors by Vecteezy</a>-פרחים •

a href='https://www.freepik.com/vectors/floral'>Floral vector created by studiogstock>-פרחים צבעוניים • -

www.freepik.com</a>

a href='https://www.freepik.com/vectors/background'>Background vector created by macrovector>-רקע • -

www.freepik.com</a>
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