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 תרגול עובדות החילוק בתחום המאה: מטרת המשחק

 
 2: מספר המשתתפים

 
  ;  חיילים2 ; 4-9או עם המספרים , 1-6 עם המספרים קוביית משחק: אביזרים

 ].מומלץ להגדיל אותו, מצורף[ לוח משחק ;  מכל צבע15:  דסקיות בשני צבעים30               

 
  :חוקי המשחק

 .ל המשחק שלו על אחת המשבצות של המסלולכל משתתף מעמיד את חיי .1

על המסלול מספר צעדים כפי עם החייל שלו  וצועד כל משתתף בתורו מטיל את הקוביה  .2

 .את כיוון הצעידה על המסלולהמשתתף בוחר . שהראתה הקובייה

תוצאת  ומחפש את הקובייה הראתה מחלק במספר שאת המספר הכתוב במשבצת עליה עצר הוא .3

 . בלוח התוצאות שבמרכז הלוח)התייחסות לשאריתללא (החילוק 

 .המשתתף מניח דיסקית בצבע שלו על המספר המתאים בלוח התוצאות .4

 .המשתתף מפסיד את תורו, אם התוצאה לא מופיעה בלוח התוצאות .5

 מכריז בלוח התוצאות אלכסוןבאו , טורב,  דיסקיות בשורה5להניח ראשון משתתף שמצליח  .6

 .ומנצח במשחק" בינגו"

:)לה יותרק(ת  אחרגירסה  

 בינגו חילוק ללא שארית
 

;  מכל צבע 20: דסקיות בשני צבעים 40;  4-9או עם המספרים , 1-6קוביית משחק עם המספרים : אביזרים

 ].מומלץ להגדיל אותו, מצורף[לוח משחק 

 
  :חוקי המשחק

ה מספר אשר מתחלק שמכילבוחר מהמסלול משבצת , כל משתתף בתורו מטיל את הקוביה .1

משבצת זו חסומה כעת .   בצבע שלו ושם עליה דסקיתללא שארית במספר שעל הקוביה

 .להמשך המשחק

מניח דיסקית פר שהראתה הקוביה ואת המספר הכתוב במשבצת במס כעת מחלקהמשתתף  .2

 . לו על המספר המתאים בלוח התוצאותבצבע ש

מכריז  ,בלוח התוצאותאו באלכסון , טורב, דיסקיות בשורה 4משתתף שמצליח ראשון להניח  .3

 .ומנצח במשחק" בינגו"

 
 
 
 מעובד על-פי המאמר: בינגו מסלולי,  תמי גירון,  מספר חזק 4, 1990.
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