


תחרות זכרון מלהיבה
ל-2-4 משתתפים 

בגילאי +4
בחצר המשק מהומה גדולה. התרנגולי� מתאמני� לקראת האולימפיאדה!

המקצוע: מריטת נוצות! 
כל תרנגול מנ�ה למרוט את נוצותיה� של שאר 

התרנגולי�, ובאותה העת למנוע מתרנגולי� אחרי� 
למרוט את נוצותיו שלו. 

התרנגול שמצליח להשיג את שאר התרנגולי� 
ולהשאיר אות� ח�רי נוצות – מנצח! 

אבל כדי למרוט לתרנגול נוצות צרי� להשיג אותו 
וזו משימה לא פשוטה בכלל! 

רק בעלי יכולת זכרו� יוצאת מ� הכלל יוכלו 
לזכור היכ� נמצאי� כל הפריטי� שמפוזרי� 

בחצר ולהשיג את יריביה�. תרנגול שאינו חד ראייה 
והבחנה, ימצא עצמו חיש מהר עירו� וללא נוצות.

תכולת המשחק:
- 24 ביצי� ע� איורי� שוני� עליה�

- 12 מתומני� ע� איורי� שוני� עליה�
- 4 תרנגולי�

- 4 נוצות
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הכנת המשחק
יש לערבב את 12 המתומני� ולהניח� כשפניה� מטה במרכז השולח�. יש להניח 

את 24 הביצי� כשפניה� מעלה מ�ביב למתומני�, כ� שיצרו מעגל �גור. כל 
משתת� בוחר תרנגול, ממק� בזנבו נוצה בצבע תוא� לו ומציב אותו על 

הביצה הקרובה אליו. שימו לב שיש להציב את התרנגולי� כ� שהמרחקי� ביניה� 
יהיו שווי� ככל האפשר. כלומר, א� יש 4 תרנגולי� אז יהיה רווח של 5 ביצי� 

בי� אחד לשני.

מהלך המשחק
התרנגולי� מתקדמי� על גבי מעגל הביצי� ע� כיוו� השעו�. המשתת� הצעיר 

ביותר מתחיל, הוא מ�תכל על האיור המופיע על-גבי הביצה שלפניו (משמאל 
לתרנגול שלו) ולאחר מכ� הופ� את אחד המתומני� באופ� בו כל המשתתפי� 
יוכלו לראות את האיור שבצידו השני. א� האיור על-גבי המתומ� זהה לזה שעל 

הביצה שלפניו, המשתת� מקד� את התרנגול שלו ומניח אותו על הביצה.
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המשתת� מחזיר את 
המתומ� למקומו, 

כשפניו מטה, וכעת הוא 
מנ�ה למצוא את 

המתומ� עליו יש 
איור הזהה לזה שעל 
הביצה הבאה, וכ� 

הלאה. המשתת� 
ממשי� לקד� את התרנגול שלו על גבי מעגל הביצי� כל עוד הוא מצליח 

להתאי� את האיורי� ולמצוא זוגות של איורי� זהי�. משתת� שטעה והפ� מתומ� 
שעליו איור שונה מזה שעל הביצה, לא מקד� את התרנגול שלו והתור עובר 

למשתת� הבא אחריו.
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תפיסת הנוצה
כשתרנגול מגיע אל הביצה שמאחורי תרנגול אחר, הוא שוא� להשיג אותו. 

בשביל לעשות זאת הוא מתבונ� בביצה שלפני התרנגול שלפניו ומנ	ה להפו� את 
המתומ� ע� האיור הזהה. במידה והוא מצליח, התרנגול שלו מדלג מעל לתרנגול 

של היריב ולאחר מכ� מורט את נוצותיו וממק� אות� בזנב התרנגול שלו 
(איורים 1 ו-2).

לאחר מכ�, הוא ממשי� לשחק ולהתקד� לביצה הבאה בתור וכ� הלאה, עד 
שהוא טועה והתור עובר למשתת� הבא.

באיורים 1 ו-2 המשתת� הגיע אל הביצה 
שמאחורי תרנגול אחר, כעת הוא שוא� 

להשיג אותו ולכ� הוא מתבונ� בביצה 
שלפני התרנגול שלפניו. במקרה הזה 
מופיע על הביצה איור של ביצת עי�, 

לכ� המשתת� מנ	ה להפו� מתומ� 
על-גביו מופיע ג� כ� איור של ביצת 

עי�. 
א� הוא מצליח למצוא את 

המתומ� המתאי�, הוא מדלג 
מעל תרנגול היריב וזוכה 

בנוצותיו. משתת� יכול לדלג 
מעל 2 או 3 תרנגולי�, כל עוד 

ה� מ	ודרי� אחד אחרי השני 
ללא רווחי� ביניה�.

באיור 3 המשתת� המשחק בתרנגול 
הכחול יכול לדלג מעל שני 

התרנגולי� האחרי� בבת אחת 
ולזכות בכל נוצותיה�, זאת במידה 
ויצליח למצוא את המתומ� ע� איור 

החילזו�.

סיום המשחק
המשתת� שתרנגולו מצליח לא	ו� את נוצותיה� של כל התרנגולי� במשחק, מנצח! 
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