
הוראות משחק:
 מערבבים היטב את הקלפים. מחלקים לכל משתתף 4 קלפים.

שאר הקלפים יונחו הפוכים בערימה כקופה. 

הגיע תורכם? בקשו מאחד המשתתפים קלף שישלים את אחת 
הרביעיות שבידיכם 

איך מבקשים את הקלפים? ללא מילים. מחקים במדויק את 
הפרצוף המצחיק שעל הקלף.

קיבלתם את הקלף שביקשתם? בקשו קלף נוסף מאחד המשתתפים; 
לא קיבלתם את הקלף המבוקש? קחו קלף מהקופה והתור יעבור 

הלאה; הרכבתם רביעייה של קלפים זהים? חשפו אותה בפני 
המשתתפים והתור יעבור הלאה.

אם נשארתם ללא קלפים, קחו קלף אחד מהקופה.
אם אזלו הקלפים בקופה, המשיכו לשחק עד להשלמת כל הרביעיות.

מי שיצליח להרכיב הכי הרבה רביעיות – הוא המנצח!
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36 קלפים

משחק רביעיות שעושה מצב רוח טוב



איך משחקים?

משחק הזיכרון: משחקים עם זוגות קלפים של פרצופים מצחיקים )18 
קלפים(. התנאי ללקיחת זוג-חיקוי מדויק של הפרצוף המצחיק שעליו.

טלפון שבור: יושבים במעגל, מרכינים ראש ועוצמים עיניים. 
המשתתף הראשון לוקח קלף. עליו להעביר למשתתף שמימינו את 

הפרצוף שעל הקלף בצורה מדויקת ע"י חיקוי הפרצוף. משסיים, הוא 
עוצם עיניו ומרכין ראש. המשתתף הבא טופח למשתתף שמימינו 
על השכם ומעביר לו את הפרצוף. כך עד שהפרצוף עובר בין כל 

המשתתפים. איזה פרצוף יגיע בחזרה אל המשתתף הראשון?

פרצופים במילים: כל משתתף בתורו יבחר קלף. עליו לתאר 
למשתתפים האחרים רק במילים, ללא הדגמות, את הפרצוף שבידיו. 

עליהם לעשות את הפרצוף המצחיק בהתאם להוראותיו. האם יצליחו?

זהו את הפרצוף: כל משתתף בתורו יבחר פרצוף אחד מבין הקלפים 
הפזורים גלויים. על שאר המשתתפים לנחש איזה פרצוף בחר.

פרצופים מול המראה: עומדים ביחד מול המראה ועושים פרצופים 
מצחיקים. זה הכל. 



How to Play? 
Shuffle the cards well. Deal out 4 cards to each player. Place the 
remaining cards in a stack facing down in the center. 
Each player, in turn, asks one of the other players for a card that 
will complete one of the sets in their hand.
How does a player ask for a card? – Without using any words! 
Instead, the player tries their best to imitate the funny face on the 
card. 
If the player gets the card they asked for, they can request another 
card. If they do not get the card they need, they must draw a new 
card out of the stack, and the turn moves on to the player on their 
right.
When a player completes a set of 4 of a kind cards, they reveal it 
and place it in front of them. Then, the turn moves to the next 
player. If a player has no cards left, they draw one card from the 
stack. If no cards are left in the stack, the players continue to play 
until all the sets of 4 are completed. The winner is the player with 
the most sets.

Additional Game Options
Memory Game
Played with pairs of Funny Faces cards (22 cards/11 pairs). Shuffle 
the cards and arrange them in rows, facing down. Turn over any 
two cards. If the two cards match – you can keep them only if you 
were able to correctly imitate the funny face on the cards. If they 
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don't match, turn them back over. Try to remember which funny 
face was on each card and where it was located. Watch carefully 
during the other player's turn, and try to remember the 
information. The game ends when all the card pairs are matched. 
The winner is the player with the most matching pairs.

Broken Telephone
The players sit in a circle with their heads bent down and eyes 
closed. The first player draws a card. Then, they tap the shoulder of 
the player sitting next to them and try to pass on the funny face on 
the card to them by imitating it. When finished, the first player 
closes their eyes and lower their head down. The next player does 
the same, until the funny face has been passed on to all the players. 
What funny face will be passed back on to the original player?

Faces in Words
Shuffle the cards and place them in a stack, face down. Each player, 
in turns draws out a card. Each player must describe the card to the 
other players without using any facial expressions and only using 
words. Based on this description, the other players have to try to 
make the funny face on the drawn card. Can they do it?

Recognize the Face
Shuffle the cards facing up. Each player, in turn, chooses a card 
without picking it up and makes the funny face on the chosen card. 
The other players have to guess which funny face card has been 
chosen.

Faces in the Mirror
Stand together in front of a mirror and make funny faces. That's all!
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