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הוראות המשחק
ומדריך להורים

תכולת המשחק:
• 4 סטים של 4 

• 60 קלפים• 4 מגשי עץשוניםקוביות בצבעים 



PB

Q•Bitz ג'וניור הוא הרבה יותר מכיף. הוא דרך משחקית ומהנה ללמד את ילדכם תפיסה מרחבית, פתרון בעיות, 
התאמת צורות ותבניות, תפיסה חזותית ועוד.

מטרת המשחק
לסדר את 4 הקוביות כך שייצרו דוגמה זהה לזו המופיעה על הקלף. המשתתף הראשון שמצליח, זוכה 

בקלף. לאחר 6 סבבים סופרים את הקלפים. מי שזכה במרב הקלפים - הוא המנצח במשחק.

הכנת המשחק
כל משתתף מקבל מגש וסט של 4 קוביות באותו צבע. מיון הקוביות כשלעצמו הוא פעילות מלמדת 
מייצגים את  והסבירו שהאזורים הלבנים  לכל המשתתפים את הקלפים עם הצורות  מאוד! הציגו 
האזורים הלבנים של הקוביות, והאזורים השחורים מייצגים את האזורים הצבעוניים. אם אתם רואים 
שהילדים מתקשים להפנים את ההקבלה, עזרו להם והנחו אותם תחילה בכמה סבבי ניסיון. הניחו 

את הקלפים במרכז כשפניהם מטה.

מהלך המשחק
אחד המשתתפים הופך את הקלף העליון מערימת הקלפים, והמשתתפים מנסים ליצור בזריזות את הדוגמה שעל 

הקלף באמצעות 4 הקוביות שלהם. ניתן להפוך ולסובב את הקוביות כדי למצוא את הצורות המתאימות. המשתתף 
הראשון שמצליח ליצור את הדוגמה קורא בקול "Q•Bitz!" ואם כל המשתתפים מסכימים שהדוגמה שיצר אכן 

מדויקת, הוא זוכה בקלף! אם המשתתפים מצאו שהוא טעה, ממשיכים במשחק ומנסים ליצור את הדוגמה. לאחר 
שאחד מהמשתתפים מצליח וזוכה בקלף, פותחים קלף חדש מערימת הקלפים ומתחיל סבב חדש. כך בכל סבב 

מנסים ליצור דוגמה אחרת באמצעות הקוביות.
אופציה נוספת ויותר מאתגרת: לאחר שפותחים קלף מערימת הקלפים, כל המשתתפים מטילים את הקוביות 

שלהם ומנסים ליצור את הדוגמה שעל הקלף רק בעזרת הצורות המופיעות על הפאות העליונות בקוביות. כלומר, 
ללא סיבוב והיפוך של הקוביות. מנסים למצוא כמה שיותר קוביות שמתאימות לקלף, משתמשים בקוביות 

המתאימות ומטילים שוב ושוב את הקוביות הנותרות, עד שהצורות הנדרשות מתקבלות בהטלה. הראשון שמצליח 
ליצור את הדוגמה שעל הקלף קורא בקול "Q•Bitz!" המשתתפים בודקים את ההתאמה, ואם היא מדויקת, הוא 

זוכה בקלף! אם לא, ממשיכים במשחק.

סיום המשחק וניצחון
לאחר שישה סבבים סופרים את הקלפים. המשתתף שזכה במרב הקלפים - מנצח במשחק! שימו לב, ניתן לשלב 

בין 2 אפשרויות המשחק, רק תאמו זאת מראש בין כל המשתתפים. 
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יכולת הבחנה וזיכרון
הבחנה מדוקדקת וזיכרון טוב הם בסיס ללמידה איכותית ולפיתוח יכולות חשובות רבות. לימוד קריאה וכתיבה מתבסס 

על היכולת להבחין בין האותיות השונות והצלילים השונים וכן לזכור את סדר הופעתם בתוך המילים. ככל שילדכם גדל, 

זיכרון טוב יעזור לו לפתור בעיות מתמטיות על-ידי שליפת כללים ותרגילים קודמים מהזיכרון. 

תוכלו להשתמש בקוביות Q•Bitz בדרכים נוספות על מנת לשפר את יכולת הזיכרון של ילדכם. שחקו "מה חסר?".

הניחו כמה קוביות מולכם, בקשו מילדכם להתבונן ולנסות לזכור מה מופיע על הקוביות. לאחר מכן בקשו ממנו לכסות 

את עיניו בזמן שאתם מוציאים את אחת הקוביות. כעת בקשו ממנו לפקוח את עיניו ולנסות לומר איזו קובייה חסרה. 

אפשר גם לשחק הפוך - אתם מוסיפים קובייה בזמן שהוא עוצם את עיניו ואז שואלים איזו קובייה התווספה. כשילדכם 

מוכן לכך, שחקו איתו ב-Q•Bitz לפי ההוראות, ביצירת הדוגמה שעל הקלף באמצעות הקוביות, אבל הפעם הפכו 

בחזרה את הקלף אחרי שהילד התבונן בו היטב. האם הוא יצליח לשחזר מהזיכרון את הדוגמה שראה?
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 )Patterns( דוגמאות תבניתיות
דוגמאות תבניתיות הן מפתח ללמידה של יכולות רבות, כי הן חוזרות על עצמן באופן לוגי ומלמדות את הילד ְלמה 

לַצפות. חשיבה על מה שצפוי מלמדת ילדים להסיק מסקנות. משחק ב-Q•Bitz הוא דרך מעולה לעזור לילדיכם להבין 

מהן דוגמאות תבניתיות. מלבד משחק לפי ההוראות, תוכלו להציב שורות של קוביות היוצרות תבניות ולבקש מילדיכם 

להשלים אותן. לדוגמה:

התחילו עם דוגמאות פשוטות ושכללו את דרגת הקושי והתחכום בהתאם ליכולת ולביטחון שילדכם מראה. כשילדכם 

מוכן לכך, הציעו לו לבנות בעצמו דוגמה שאתם תצטרכו להשלים. 

שאלו את ילדיכם מה אמור 
להופיע עכשיו ובקשו מהם 

להניח את הקוביות בהמשך 
השורה.

מיון
מיון מלמד ילדים לסדר דברים. הוא מדגיש את החשיבות של בחינה 

כמה  של  הצמדה  וכן  ושונים  דומים  מאפיינים  זיהוי  מדוקדקת, 

מאפיינים לאובייקט אחד. 

4 הסטים של  כל  במיון, אחדו את  לילדיכם להתאמן  כדי לאפשר 

ילדיכם  ופזרו אותן על משטח המשחק. כעת שאלו את  הקוביות 

כיצד לדעתם ניתן לחלק את הקוביות לקבוצות. אפשר למיין לפי 

הצורות, ואפשר למיין לפי צבע. אפשרות מתקדמת יותר היא מיון 

לפי קוביות אחידות חצויות בצבען או בצורתן )הכוונה היא להתייחס 

אינה  קובייה  ב"איזו  לשחק  גם  תוכלו  בקוביות(.  העליונה  לפאה 

שייכת?" צרו קבוצה של קוביות דומות והוסיפו אחת יוצאת דופן, 

ובקשו מהילד לזהות את השונה.
בקשו מילדיכם למיין את הקוביות 
לפי מאפיינים זהים שהם מוצאים.

              מדריך להורים למיצוי הלמידה מהמשחק
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RULES & 
PARENT GUIDE

Contents: 

60 Q•bitz Jr. Cards 

4 Wooden Trays 

4 Sets of 4 Cubes

VISUAL PLAY. LEARNING FUN.
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Q•Bitz Jr. is more than a whole lot of fun. It is an entertaining way to introduce your child to 
spatial reasoning, pattern matching, problem solving, visualization and more. 

Object
Correctly arrange your cubes to match the pattern on the card. Collect the card each time 
you are first to match it. The player with the most cards after six rounds wins the game. 

Set Up
Each player takes a tray and a set of 4 same-colored cubes. Invite children to sort the cubes 
as this is a great learning activity in itself! Familiarize the players with the pattern cards. 
Explain that the black areas on the cards represent the colored area on the cubes and the 
white areas on the cards directly represent the white areas on the cubes. For some players, 
it may be easier to match the white areas instead of the black / colored areas. If the concept 
is too challenging,  help players through a few practice rounds. Place the stack of Q•bitz Jr. 
cards facedown in the center of the playing area and start with all cubes out of the trays.

Playing the Game
There are two ways to play, decide in advance which one you prefer. 
You can also play a few rounds of each option.
Option 1 - Any player turns over the top Q•bitz Jr. card.  Players race to recreate the pattern 
shown using their set of cubes, rotating the cubes in any way.  The first player to complete 
the pattern shouts, “Q•bitz!”  If all players agree the pattern is correct, the winner is awarded 
the card.  If the pattern is not correct, play resumes. 
Option 2 - Any player turns over the top Q•bitz Jr. card.  Players roll all of their cubes on the 
table like dice and use the cubes as rolled (face up), to recreate as much of the pattern as 
possible. Players then race to re-roll all remaining unusable cubes until they roll shapes that 
are needed to complete the pattern. The first player to do so shouts, “Q•bitz!” If all players 
agree the pattern is correct, the winner is awarded the card.  If the pattern is not correct, play 
resumes.

Winning the Game
Play 6 rounds.  The player with the most cards wins!

VISUAL PLAY. LEARNING FUN.
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 MindWare®

Observation and Memory
Looking at objects closely and critically and having a good memory are key factors to 
successful learning in so many areas. Learning to read and spell relies on the ability to 
differentiate letters and sounds and remember their order in words. As your child grows, 
a good memory will help him solve math problems quickly by recalling basic math facts. 
Future success in history, science, music and so much more relies on a good memory.   

You can use Q•bitz Jr. to help improve your child’s memory  in several ways. Play the “what 
is missing” game by placing several different cubes on the table. Ask your child to cover 
his eyes while you secretly remove one cube. Then ask your child to uncover his eyes and 
identify which cube is missing. You can also play this game in reverse by adding a cube while 
your child’s eyes are covered. Then ask him to identify what cube has been added. When 
your child is ready, play Q-bitz Jr. according to the rules but turn the card face down after 
your child has had time to examine the puzzle card. See if your child can recreate the pattern 
on the card from memory! 

Game design by Peggy Brown.

© 2021
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Parent Guide for Extended Learning
Patterns
Understanding patterns is key to learning many other skills. Because patterns repeat in a 
logical way, they teach children to make predictions. Thinking about what comes next helps 
children learn to reason. Playing Q•bitz Jr. according to the rules is a great way to help your 
child become familiar with patterns. You can also create patterns for your child to complete 
by positioning the cubes in long rows. Below is just one example. 

   

Start with simple patterns and increase the complexity as your child gains proficiency 
and confidence. When your child is ready, invite him to create pattern puzzles for you to 
complete. 

Sorting
Sorting is a life skill that teaches children how to organize things. It emphasizes the 
importance of looking closely at objects and recognizing their similarities and differences. 
To give your child practice sorting, mix all four sets of 
Q•bitz Jr. cubes together and scatter them around the 
play surface. Ask your child to think about how the 
cubes could be sorted. Grouping all like shapes together 
is one way to sort the cubes. You can also sort by color. 
A more advanced way to sort would be to group all 
solid cubes together and all partially filled or shape 
cubes together. You can also play the “which one doesn’t 
belong” game. Have your child cover her eyes while you 
group several like cubes together. Then add one cube 
that doesn’t match. Tell your child to uncover her eyes 
and identify which one doesn’t belong.

Ask your child what 
would come next 
and invite him or her 
to position the cubes 
in the row.

Invite your child to sort the 
cubes by similar characteristics.

?


