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

את שאר הקלפים מניחים הפוכים בערימה כקופה.

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

איך? על ידי חיקוי מדויק את תנועת הרגליים שעל הקלף המבוקש. 
אם תשתמשו במילים לתיאור תנועת הרגליים – תפסלו, והתור יעבור 

הלאה. 

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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הצעות למשחקים נוספים עם הקלפים: 

 נסו לדמיין את המשך הגוף בכל קלף:
בן או בת? מבוגר או צעיר? שמח או עצוב? 

נסו להעתיק את הרגליים ולצייר את המשך הגוף. 

שחקו במשחק הזיכרון עם זוגות רגליים )22 קלפים(.

שבו על כסא, המציאו מנח רגליים חדש ושאר המשתתפים 
יחקו אתכם. מי יצליח?
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How to Play? 
Shuffle the cards well. 
Deal out four 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 exact position of 
the legs on the card.

If the player uses a word to describe the legs position than they 
are disqualified, and the turn passes on to the next player.

If the player gest 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 from the stack, and the turn moves on to the player on 
their right.

When a player completes a set of four of a kind cards, they reveal it 
and places it in front of them. Then, the turn moves on 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 four are completed. 

The winner is the player with the most sets.

2-4 4+

Contains: 44 cards
Fun for the entire family



Additional Game Versions
Imagination game
Guess who the legs belong to: 
A boy or a girl? Older or younger? 
Happy or sad?

Creativity game
Copy the legs and draw the rest of 
the body.

Memory game
Played with pairs of Legs Crossed cards (11 pairs - 22 cards). 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 legs position on the cards. If they do not 
match, turn them back over. Try to remember which legs position 
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 have been matched. The winner is 
the player with the most matching pairs.

My legs! 
Sit on a chair, invent a new legs position and the other players will 
imitate you. 
Who will succeed?              
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