ל 2-עד  12משתתפים ,גילאי  5ומעלה

קים ולומדים
משח
על  63סוגי כלבים!

*

מטרת המשחק:
לכסות  5משבצות במאונך ,במאוזן או באלכסון
ובכך להשלים בינגו!

הערה :כל קלף מכיל מידע על משקל
וגובה של גזע הכלבים .הנתונים
מתייחסים לטווח או ממוצע של זכרים
ונקבות )וכמובן שבכל גזע יש גם פרטים
קטנים וגדולים יותר(.

לילדים צעירים שעדיין אינם קוראים ,מומלץ לשחק בליווי מבוגר.
איך משחקים:
גרסה 1

)ל 3-עד  12משתתפים(:
הכנות:
ממנים מנהל משחק  -הוא מערבב את הקלפים ושומר אותם אצלו.
מחלקים לכל שאר המשתתפים לוח משחק וכמות שווה של
אסימונים .מנהל המשחק מרים קלף ,מקריא את שם הכלב
ומראה אותו לכל המשתתפים.
משתתף שהכלב מופיע על לוח המשחק שלו ,מכסה אותו
בעזרת אסימון )ראו תמונה .(1
מנצח:
המשתתף הראשון שהשלים רצף של  5אסימונים במאונך,
במאוזן או באלכסון והכריז ״בינגו״!
מנהל המשחק יקריא לכולם את פרטי הטריוויה
של חמישיית הבינגו.

תמונה 1

גרסה 2

)ל 2-עד  6משתתפים(:
הכנות:
מחלקים לכל המשתתפים לוח משחק וכמות שווה של אסימונים.
מערבבים את קלפי המשחק ומניחים  4קלפים פתוחים בשורה
במרכז השולחן.
את שאר הקלפים מניחים לידם בערימה כשפניהם כלפי מטה.
צעיר המשתתפים מתחיל:
אם על הלוח שלו מופיע כלב המופיע גם באחד מהקלפים הפתוחים,
המשתתף לוקח אליו את הקלף ,מניח אסימון על המשבצת המתאימה
בלוח שלו ,פותח קלף חדש מהערימה ומניח אותו על השולחן ,במקום הקלף שלקח.

תמונה 2

אף קלף לא מתאים למופיע על הלוח? המשתתף מרים את הקלף העליון בערימה -
אם הכלב בקלף מופיע על הלוח שלו ,שומר את הקלף ומניח אסימון על הלוח במקום המתאים )תמונה .(2
אם לא  -מחזיר את הקלף לתחתית הערימה והתור עובר למשתתף הבא.

במקרה נדיר בו הקלפים הנותרים בערימה לא מתאימים לאף משתתף ולא ניתן להשלים בינגו,
כל משתתף שומר לעצמו  4קלפים מהקלפים שברשותו ומחזיר את השאר לערימת הקלפים שבמרכז
השולחן .מערבבים את הערימה והמשחק ממשיך.
מנצח:
המשתתף הראשון שהשלים רצף של  5אסימונים במאונך ,במאוזן או באלכסון והכריז ״בינגו״!
ניתן לבדוק את המנצח בעזרת הקלפים השמורים אצלו.
המנצח יקריא לכולם את פרטי הטריוויה של חמישיית הבינגו שלו.
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במהלך סבב בו כל המשתתפים לקחו קלף מהערימה ולא מהשולחן ,המשתתף הבא בתור מחזיר
את כל הקלפים הפתוחים שעל השולחן לתחתית הערימה ופותח  4קלפים חדשים.
הוא רשאי גם להרים קלף נוסף מהערימה במידה ואף כלב בקלפים החדשים לא מופיע על הלוח שלו.
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