
המטרה:  
לאסוף שלוש צפרדעים.

המטרה: 
מחליטים על המסלול. הוא יכול להיות ארוך או קצר, ישר או מפותל, בבית או בחוץ.

חשוב לוודא שאין מכשולים בדרך - כמו חפצים חדים, מרצפת שבורה וכד'. 

מחליטים על נקודת תחילת המסלול ועל נקודת הסיום שלו.

מומלץ שהמסלול יהיה באורך של 10 מטרים לפחות )בערך עשרה צעדים גדולים(.

מניחים את קלפי התנועה בערימה כשפניהם כלפי מטה.

מניחים קלף אחד של צפרדע בסוף המסלול.
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50 קלפים: 36 קלפי תנועה, 
12 קלפי צפרדע 
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ועבודת צוות 

2 משתתפים 
או שתי קבוצות



מרימים 3 קלפים מערימת הקלפים ההפוכים ומניחים אותם – כשהם 
הפוכים! - בדרך אל הצפרדע, רצוי במרחקים שווים זה מזה. הקלף הראשון 

יונח בתחילת המסלול. 

בוחרים שני משתתפים והם מתייצבים זה לצד זה בתחילת המסלול. 

קדימה, צאו! 
אחד המשתתפים יהפוך את הקלף הראשון. שני המשתתפים יתקדמו 

במהירות בהתאם לתנועה שמצוירת על הקלף. 

הראשון שיגיע לקלף הבא, יהפוך אותו ויחזיר למקומו - ויתקדם בהתאם. כך 
יעשה גם המשתתף השני, וכן הלאה. 

המשתתף הראשון שיגיע אל קלף הצפרדע, ירים אותו ויקפוץ כמו צפרדע, 
כשהקלף בידיו, בחזרה לתחילת המסלול.

בסוף כל סיבוב מניחים על המסלול קלפי תנועה וצפרדע חדשים.

המשתתף הראשון שיאסוף שלוש צפרדעים - הוא המנצח!

משחק קבוצתי
 מתאים גם למשחק תחרות בין קבוצות -

בכל סיבוב כל קבוצה תשלח נציג חדש למסלול.

מנצחת הקבוצה שחבריה אספו יחד שלוש צפרדעים.

אפשר לשחק כמירוץ שליחים. 

מתאים לכל גיל ולכל קבוצה! 



Following instructions
Quick responsiveness
Cooperation and teamwork
Balance
Coordination
Concentration and precision

The goal:  
Collect three frogs.

Are you ready? 

Decide on your track. It can be long or short, straight, or curved, 
indoors or outdoors.
Make sure there are no obstacles along the way, such as sharp 
objects, broken tiles, etc.
Define your track start and finish lines.
The recommended length of the track is at least 10 meters (about 
ten big steps).
Place the movement cards in a pile facing down.
Place one frog card at the end of the track.

36 movement cards
12 frog cards

Game by Neta Siloni
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Suitable for a competitive 
group game - each team 
will send a new player to 
the track in each round.
Can also be played as a 
relay race.
For any age and any group!



Take 3 cards from the pile and place them - facing down! - and put 
them along the way to the frog, preferably in equal spaces from 
one another. The first card will be placed in the start of the track.

Select two players to stand next to each other in the start of the track.

Let's Go!
One of the players turns up the first card. Both players move 
quickly according to the movement illustrated on the card.

The first one to get to the next card turns it over and puts it 
back - and moves along accordingly. So does the next player 
and so on.

The first player to get to the frog card takes it and jumps like a 
frog, while holding the card, back to the start of the track.

At the end of each round place new movement and frog cards.

The first player who collects 
three frogs is the winner!

In a group game
- the first team which collects three frogs 
together is the winning team.




