המשחק מכיל:
 50קלפי אתגר
 12קיוביז :ארבעה סטים של  3קוביות
מטרת המשחק
עין אחת מימין עם קריצה ,חיוך מצחיק למטה,
ובמהירות השלימו את הפרצוף!
האם הפרצוף שלכם יהיה מופתע? עצוב? שמח?
אולי כועס? ואולי ....גם וגם וגם?
מה שבטוח ,שזה יהיה מצחיק!
הפרצוף שנוצר כל הזמן משתנה,
אז תהיו מרוכזים ותחשבו מהר!
הראשון שמצליח ליצור את פרצוף הקיוביז מנצח!

הכנת המשחק
מערבבים את כל הקלפים כשהם עם הפרצוף
כלפי מטה
ומניחים את ערימת הקלפים במרכז השולחן.
כל שחקן לוקח סט של שלוש קוביות בצבע זהה.
)שתי קוביות מרובעות ואחת מלבנית(

מהלך המשחק:
כל השחקנים מגלגלים את הקוביות שלהם על
השולחן.
השחקן הראשון הופך את הקלף העליון מערימת
הקלפים שבמרכז.
)בכל תור שחקן אחר הופך את הקלף ,עם כיוון
השעון(
מייד עם הפיכת הקלף ,מנסים כל השחקנים
ליצור את הפרצוף המצחיק אותו מראה הקלף.
נסו להפוך ,לגלגל ,לשנות מיקום ,או כל פעולה
אחרת כדי ליצור את הפרצוף במדוייק.
השחקן הראשון שמצליח ליצור את הפרצוף
במדוייק באמצעות הקוביות שלו ,מניח את ידו על
הקלף ומכריז קיוביז!
דוגמא:
דוגמא רגילה

במקרה זה ,חייבים
להניח קוביות אחת
על השנייה כדי ליצור
את הפרצוף המיוחד.

אם הוא הצליח-הוא זוכה בקלף!
אם לא הצליח ליצור במדוייק ,הוא יוצא מהסיבוב
ושאר השחקנים ממשיכים לנסות.
סיום המשחק
במשחק מנסים כל השחקנים ,בו זמנית ,ליצור את
הפרצוף שבקלפים בעזרת הסט של שלושת
הקוביות אותן מקבל כל שחקן.
בכל סבב השחקן הראשון שיוצר במדויק את
הפרצוף שבקלף -זוכה בקלף.
השחקן הראשון שצבר עשרה קלפים -מנצח
במשחק!

עין אחת מימין עם קריצה ,חיוך מצחיק למטה,
ובמהירות השלימו את הפרצוף!
האם הפרצוף שלכם יהיה מופתע? עצוב? שמח?
אולי כועס? ואולי ....גם וגם וגם?

מה שבטוח ,שזה יהיה מצחיק!
הפרצוף שנוצר כל הזמן משתנה,
אז תהיו מרוכזים ותחשבו מהר!
הראשון שמצליח ליצור את
פרצוף הקיוביז מנצח!

לצפיה בסרטון המשחק
סרקו את הקוד!

גרסה לשחקנים צעירים
כל ילד בוחר סט של  3קוביות מאותו הצבע ולוקח
את הקלפים התואמים לצבע שבחר.
כל אחד פותר את קלפי האתגר עד שמסיים.

אתגרי חשיבה
ראייה חזותית
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כל הזכויות שמורות לחברה ,אין להעתיק ,לשכפל או לעשות כל שימוש לא ראוי במוצר ללא אישור החברה.
ארץ יצור :סין.
יש לשחק בליווי מבוגר .אין להכניס חלקים לפה .לא רעיל.
אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ 3-שנים .סכנת חנק!
יש לזרוק חומרי אריזה לפני מתן המשחק לילד.

