
משחקים חכמים לקטנטנים

מטרת המשחק:
לאסוף כמה שיותר מפות אוצר

המשחק מכיל:
1 תיבת אוצר מעץ

1 קלף יעד
24 קלפי הרפתקאות דו צדדיים
(6 לכל שחקן) ב-4 צבעים שונים

50 קלפי מפת אוצר

הכנה:
הניחו את קלף היעד במרכז השולחן כך שכל השחקנים יוכלו 

להגיע אליו והניחו עליו את תיבת האוצר מעץ. הקלף הזה ישמש 
כיעד בכל האתגרים במשחק.

ערבבו את קלפי מפת האוצר והניחו אותם כשפניהם כלפי מטה 
בערימה ליד תיבת האוצר.

כל שחקן מקבל 6 קלפי הרפתקאות בצבע הנבחר.
השחקנים מניחים את הקלפים לפניהם כאשר הם מופנים כלפי 

מעלה במרחק של כ-5 קלפים מתיבת האוצר 

איך משחקים:
את המשחק משחקים במספר סבבים.

השחקן המבוגר ביותר מתחיל בסבב הראשון כשהוא הופך את 
קלף מפת האוצר הראשון.

השחקנים משחקים בו זמנית ומנסים לשחזר את השביל שמוביל 
לתיבת האוצר על ידי סידור קלפי ההרפתקאות שלהם בסדר 

הנכון כשהם פונים כלפי מעלה.

עליהם להתחיל מקלף נקודת ההתחלה ולהתקדם אל עבר תיבת 
האוצר מעץ. מסלול קלפי מפת האוצר מתחיל בנקודה השחורה 

וממשיך בקו מקווקו על פני 2-5 תמונות עד שמגיעים לאוצר.

דוגמא:
מפת האוצר מציגה תמונות של 
יהלום, ספר, מצפן, עגלה ולוח 
אבן. על השחקנים להניח את 
הקלפים שלהם בסדר הזה 

ולהקפיד שהקו המקווקו יהיה 
רציף בין הקלפים. 

סידור משחק לארבעה שחקנים 



דוגמא:
מפת האוצר מציגה תמונות של 
מצפן, עגלה ויהלום, לפי הסדר 
הזה. על השחקנים להניח את 

הקלפים באותו הסדר, כאשר שני 
קלפים מוסתרים מתחת לקלפים 

שמונחים.

כאשר מפת האוצר מורכבת 
מ- 2/3/4 תמונות, על שחקנים 
להסתיר את הקלפים המיותרים 

מתחת לקלפים האחרים.

שימו לב:
חלק מהתמונות בקלפי מפת האוצר דהו מעט עם הזמן, כך 

שקצת יותר קשה לקרוא אותם אבל הם עדיין חלק מהמסלול 
הדרוש. כאשר שחקן סבור ששיחזר את המסלול באופן מושלם, 

עליו לקחת אליו את תיבת האוצר.
כל שאר השחקנים בודקים את התשובה:

השחקן שגה- 
אם הקלפים אינם בסדר הנכון/ לפחות אחד מהם הציג תמונה 
שגויה/ יש יותר מידי או לא מספיק קלפים במסלול/ שחיבור 
הקוקווים בין הקלפים אינו מדוייק. השחקן מחזיר את אחד 

הקלפים בו זכה ומניח אותו בתחתית הערימה.

השחקן צודק- 
כאשר הצליח לשחזר את המסלול לתיבת האוצר.

הוא זוכה במפת האוצר ומניח אותה בערימה שלפניו.
לאחר מכן, השחקנים הופכים את מפת האוצר הבאה ומתחילים 

במשחק חדש.

סיום המשחק:
השחקן הראשון שזוכה ב- 5 קלפים זוכה במשחק.

2 אפשרויות משחק נוספות:

קבוצות משתנות (8 שחקנים)
ניתן לשחק את המשחק בקבוצות של שני שחקנים.

כל קבוצה חולקת 5 קלפי הרפתקאות כך ששחקן אחד לוקח 2 
קלפים והשני לוקח 3 קלפים. את המשחק משחקים באותו 

האופן, אלא ששני חברי הקבוצה צריכים לתכנן איך להניח את 
הקלפים שלהם. השחקן שמניח את הקלף האחרון על המסלול, 

לוקח את תיבת האוצר.

גרסה פשוטה יותר
השחקנים יכולים להחליט שאין צורך ליישר את הקוקווים 

שבקלפים שלהם על מנת שהמסלול יהיה תקין.

השחקן נאלץ לפרוש מהסבב בעוד שאר 
השחקנים ממשיכים לשחק עד שאחד מהם 

מגלה את המסלול או שכולם נכשלים.

עוד בסדרה:


