
משחק תגובה משעשע
ל-2 עד 4 שחקנים מגיל 5 ומעלה

זהירות, המפלצות חופשיות!
אל תתנו להן לברוח! 

לחצו על עין המפלצת של מערבל
המפלצות וזכרו את המפלצת המופיעה בו. 

חפשו אותה בין הקלפים, ותפסו אותה במחבט 
המפלצות שלכם. שימו לב - המפלצות ממש

דומות זו לזו.
אם תפסתם מפלצת - שמרו עליה היטב,

שהשחקנים האחרים לא יחטפו את המפלצת שלכם...
הראשון שיתפוס חמש מפלצות,

יוכרז כמנצח המפלצות הגדול.

4 מחבטי מפלצות
עם ואקום

27 קלפי מפלצות

1 מערבל מפלצות



הכנות:
המשתתף הצעיר ביותר פותח במשחק ומציב את

מערבל המפלצות כך שכל המשתתפים יוכלו לראות
היטב את המפלצות המופיעות עליו.

כל משתתף מקבל מחבט מפלצות אחד. פורשים את
קלפי המפלצות במרכז השולחן כשפניהם כלפי מעלה.

מוכנים? מפלצות, היכון, צא!

מטרת המשחק:
למצוא במהירות בין הקלפים את המפלצת

המופיעה במערבל המפלצות, ולהיות הראשון
שתפס חמישה קלפי מפלצות.

מהלך המשחק:
משתתף בתורו לוחץ על עין 

המפלצת של מערבל המפלצות. 
המערבל מסתובב ונעצר,

מופיעה מפלצת,
וכל המשתתפים,

כולל המשתתף הפותח
מתבוננים בה היטב.

כעת כולם מביטים בקלפים 
הפרושים על השולחן ומנסים למצוא 

מפלצת זהה למפלצת המופיעה 
במערבל המפלצות. 

אם מצאתם אותה, הכו בה )בקלף המתאים( 
במהירות בעזרת מחבט המפלצות שלכם.

לחץ!



נתפסתי...

בדקו אם המפלצת המופיעה על הקלף זהה 
למפלצת המופיעה במערבל המפלצות.

אם היא אינה זהה, החזירו את הקלף והמשיכו
לחפש את המפלצת הנכונה.

אם היא זהה, הכריזו ״תפסתי את המפלצת!״ 
ושמרו את הקלף לפניכם כשהמפלצת פונה 

כלפי מעלה. התחילו סבב חדש.
מערבל המפלצות עובר למשתתף הבא. 



הערות:

מי ראשון?
אם מספר משתתפים היכו בו זמנית על 

אותו קלף, הזוכה בקלף יהיה זה שהמחבט 
שלו נגע ראשון בקלף המפלצת.

אם כולם היכו במחבטים שלהם יחד,         
יש לחזור על הסיבוב.

המנצח:
המשתתף הראשון שתופס חמישה קלפי מפלצות. 

ניצחתי!

אסור להחביא!
הניחו את קלפי המפלצות שתפסתם 
לפניכם בשורה אחת כשפניהם כלפי 

מעלה, כך שכל המשתתפים יוכלו 
לראות אותם היטב.

אם מערבל המפלצות מציג מפלצת 
אשר נתפסה כבר על ידי אחד 

המשתתפים, תוכלו לנסות לחטוף 
אותה מן המשתתף שלפניו מונח קלף 

המפלצת המתאים.
המשתתף יכול להגן על הקלף שלו אם 
יכה בו קודם לכן עם מחבט המפלצות 

שלו.
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Dההוראות כתובות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד.
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