
שחקו בהנאה

לשחק עם...
2 עד 4 משתתפים בגיל 4 ומעלה.

מה תמצאו בקופסה?
 36 דסקיות מגנטיות. קוביית צורות. קוביית צבעים. הוראות המשחק.

בעיקרון...
קלאק קלאק הוא משחק מהיר וסוער, שבמהלכו מתחרים המשתתפים 

על איסוף דסקיות על פי הרכב הנוצר מקוביות הצבעים והצורות. 
המטרה היא לסיים את המשחק עם כמות הדסקיות הגדולה ביותר.

כיצד מתכוננים למשחק? 
פזרו את כל 36 הדסקיות על השולחן או על הרצפה כשפניהן כלפי 

מעלה. אין צורך להשאיר מרווח גדול בין הדסקיות.

שלוש ארבע ו...
כשכולם מוכנים, מטיל השחקן המבוגר ביותר את שתי הקוביות. מיד 
עם עצירתן, ממהר כל אחד לאסוף כמה שיותר דסקיות שיש בהן את 

השילוב של הצורה שעלתה בקוביית הצורות עם הצבע שעלה בקוביית 
הצבעים. לדוגמה: אם קוביית הצבעים מורה “אדום” וקוביית הצורות 
מורה “פרח”, יש לאסוף את כל הדסקיות שמופיע עליהן פרח אדום. 

מותר לאסוף את הדסקיות בעזרת יד אחת בלבד, על ידי הצמדתן זו לזו 
בעזרת המשיכה המגנטית. את הדסקיות שתופס כל שחקן הוא שומר 

לצידו במגדל.

הפאה הריקה
אחת הפאות בכל קובייה ריקה. 

•  כשקוביית הצורות נוחתת על פאה ריקה, יש לחטוף את כל הצורות 
בצבע שמורה קוביית הצבע.

•  כשקוביית הצבע נוחתת על פאה ריקה, יש לחטוף את הצורה שמורה 
קוביית הצורות בכל הצבעים.

•  כששתי הקוביות ריקות, יש לחטוף במהירות כמה שיותר דסקיות, בלי 
להתחשב במה שמופיע עליהן... )זכרו שמותר להשתמש רק ביד אחת...(

מה קורה כשאין מה לאסוף?
כשהקוביות אינן מאפשרות לאסוף אף דסקית, יש להטיל אותן שוב. 

סיבוב נגמר, סיבוב מתחיל...
לאחר סילוק כל הדסקיות המתאימות בכל סיבוב, מטילים שוב את 

הקוביות וממשיכים באותו אופן עד שנחטפות כל 36 הדסקיות.

ומי המנצח?
אחרי כל סיבוב מוסיף כל שחקן למגדל שלו את הדסקיות שאסף, 

והמנצח בתום המשחק הוא השחקן שבנה את המגדל הגבוה ביותר.

קלאק קלאק לקטנטנים
משחקים בתורות וללא לחץ זמן. כל שחקן מטיל בתורו את הקוביות 

ואוסף את הדסקיות המתאימות בקצב שלו ללא צורך להתחרות 
באחרים.

הוראות המשחק


