
   ולות של מספריםולות של מספריםולות של מספריםכפכפכפ

  

  
  

   :מטרת המשחק

  . ערך המקום, שימוש בסימני התחלקות, בניית מספרים שהם כפולות של מספר מסוים

  2-4: מספר המשתתפים

  ).פיםמצור(דף לרישום התוצאות ו)  פעמים3כל ספרה  (9 עד 0 - כרטיסי ספרות מ30: אביזרים

  :חוקי המשחק

. 10, 9, 6, 5, 4, 3: המספריםבתחילת המשחק בוחרים מספר מחלק מתוך   1. 

.מניחים את הכרטיסים במרכז השולחן כשפניהם כלפי מטה  2. 

. כרטיסים5בכל סיבוב כל אחד מהמשתתפים לוקח   3. 

את המספר הגדול ביותר שמתחלק , כל משתתף מנסה לבנות מכרטיסי הספרות שקיבל .4

 1, 2, 4, 7 ,9:   והמשתתף קיבל את הספרות6אם נבחר המחלק : לדוגמה. במחלק שנבחר

 .9714 הוא יכול לבנות את המספר -

.כל משתתף רושם בלוח התוצאות שלו את המספר שבנה  5. 

.כל המשתתפים מחזירים את הכרטיסים לערימה שבמרכז השולחן ומערבבים אותם  6. 

. פעמים4עוד , 3-6שבסעיפים מהלך חוזרים על כל ה  7. 

שקיבל את הסכום הגדול ביותר הוא מי . לסיום מסכמים את המספרים שבלוח התוצאות .8

  . המנצח

  

  אלחלק וברכה סגליס- איבתיסאם עבד:י"המשחק חובר ע
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