
 

 

 3-99בקופסא מתאימים לגילאי    שני המשחקים 

   משחק האווזים 

 התקדמו מעבר לכל המכשולים שעל הלוח, והיו הראשונים להגיע אל נקודת הסיום! 

 2-4 מס' שחקנים:

 1, קובייה דסקיות של אווזים 2-4לוח, : אביזרים

 את חייל שלו. (1כל שחקן מניח על נק' ההתחלה )משבצת מס'  הכנה:

 משחקים: כיצד  

כל שחקן מטיל את הקובייה בתורו, השחקן שקיבל את המספר הגבוהה ביותר הוא   .1

 הראשון להתחיל. 

. על הקוביהכל שחקן בתורו מטיל את הקובייה, ומתקדם על הלוח בהתאם למספר   .2

 (. 30ועד  1)כיוון התקדמות הינו ממשבצת מס' 

 מקרא המשבצות: .3

 ףועליה ציור של שתי קוביות= תור נוסמשבצת 

 = לך צעד אחורה   -1משבצת ועליה המספר 

 + = לך שני צעדים קדימה. 2משבת ועליה המספר 

 ( 1חזור להתחלה! )למשבצת מס'  תלגולגוה משבצת 

 ! 63השחקן הראשון שמגיע למשבצת מס'   המנצח:

יצא מספר צעדים גבוה מהמשבצת האחרונה, עליך  שימו לב! אם כשהטלת את הקוביה

  לחזור אחורה...

 ניצחתם! 63צעדים יצא מדויק כך שתגיעו למס  הרק אם מספר  

 

 

 

 

 

 

 



 

 מטוסים  לודו  

 שלו לנק' הסיום? המטוסים  מי הראשון שיצליח להביא את כל  

  2-4 מס' שחקנים: 

 1קוביה ( ,צבע מכל  4) מטוסיםדסקיות של  16לוח,  אביזרים:

שבחרתם, ומניחים  הצבעדסקיות על פי  4,  מחלקים לכל אחד  צבע כל שחקן בוחר  הכנה:

)זו נק' המוצא שלכם=   כלי התעופה באותו הצבע של הדסקיות הנבחרותציור על אותם 

 "( בסיס"ה

 כיצד משחקים: 

 מתחיל!  6. הראשון שמקבל את המספר הכל שחק מטיל בתורו את הקוביי .1

ם את המסלול שעל הלוח לפני שהוא יכול לנחות בנק' הסיום שלו )אחת על המטוס להשלי

 מהמשבצות הממוספרות בצבע המתאים( 

 השחקן הראשון שארבעת המטוסים שלו הגיעו לנק' הסיום!  המנצח:

 המראה: 

 .6או   5מטוס יכול להתחיל להמריא למסלול, אך ורק אם הקוביה מראה 

 השעון כשנק' הפתיחה היא הריבוע הקרוב אליכם. כיוון המסלול הוא לפי כיוון 

 קרב מטוסים: 

 " בסיסל"המטוס של היריב מיד יוחזר  מטוס של שחקן אחר?  הגעתם למשבצת שעליה 

 תופסים את מקומו.ואתם  

)בריבוע הצהוב   נקודת הסיוםנוחת במסיים סיבוב על המסלול, הוא   המטוסאחרי ש

 ר להוריד אותו.שם הוא מוגן ואי אפש שבמרכז הלוח( 

לפי הקוביה. במידה והקוביה מראה מספר גדול   מגיעים לסיום רק במספר מדויק של צעדים

 יותר, יש לטוס חזרה על המסלול.

 


