שיטת המראותכמוני בספורט
מטרת המשחק :להרכיב מתוך "החברויות" שצברתם" ,חברות" אחת בין
 4ילדים וילדות שיש בניהם לפחות מכנה משותף זהה אחד ,ולהכריז "כמוני בספורט".
הכנות למשחק
מערבבים היטב את הקלפים ומחלקים לכל שחקן  3קלפי ״כמוני בספורט״ .את שאר
הקלפים מניחים בצד השולחן והם ישמשו כקופה (גב הקלפים כלפי מעלה).
הכרות עם הקלפים ומושגי המשחק:
קלף "כמוני בספורט"  -בחלקו העליון של הקלף רשומים פרטיו האישיים של הילד/ה:
שם ,גיל ,היכן מתגורר/ת ,איזו נבחרת הילד/ה אוהד/ת.
בחלקו האמצעי של הקלף  -תמונתו של הילד/ה.
בחלקו התחתון של הקלף מופיעים מאפיינים מעולמו/ה הפנימי של הילד/ה.
קלף "גם אני"  -רוצים להיות גם דמות במשחק? גם אתם יכולים!!!
קחו (מתוך חבילת הקלפים) את קלף "גם אני משתתף במשחק" .בחלקו העליון של הקלף
כתבו את שמכם ,גילכם ,נבחרת שאתם אוהדים ,ומדינה בה אתם גרים .ציירו או הדביקו
תמונתכם במקום המתאים.
בחלקו התחתון של הקלף סמנו את הדברים שאתם הכי אוהבים (מתוך האפשרויות הקיימות
במשחק) ,צרפו לחבילת הקלפים ,והרי לכם  -גם אתם "כמוני בספורט"  -דמות מהמשחקים.
מושגים במשחק:
"קלף ג'וקר" -קלף בו מופיעות שתי דמויות שחולקות את עולמן הפנימי יחדיו  -במקומות
בהם יש כפל.
"חברויות אפשריות":
"חברות" של  2ילדים  -יש צורך לפחות ב 3-מאפיינים זהים מעולמן הפנימי של הדמויות .זוהי
"חברות" והיא סדרה בת  2קלפים.
"חברות" של  3ילדים  -יש צורך לפחות ב 2-מאפיינים זהים בין הדמויות .זוהי "חברות" והיא
סדרה בת  3קלפים( .דוגמא ל״חברות" אפשרית בין שני ילדים :רינה אוהבת לבלות בים,
לאכול ממתקים וללמוד מדעים וגם אריאל אוהב את אותם שלושה המאפיינים).

כמוני בספורט

שיטת המראות

מהלך המשחק
 השחקן הצעיר מתחיל ,כיוון המשחק עם כיוון השעון. כל שחקן אוחז בשלושת קלפיו כשפני הקלפים מופנים אליו .כל שחקן יבצע בתורו מהלךאחד מבין המהלכים הבאים :ירכיב (מבין הקלפים בידיו) ״חברות" אחת בין ילדים (לפי חוקיות
המשחק  -ראה ערך "חברויות אפשריות") .עליו להניח את קלפי ה״חברות״ שהרכיב לצידו
כשפני הקלפים כלפי מעלה ,כך ששאר השחקנים יכולים לאמת את תקינות ה״חברות".
בסיום המהלך ייקח מן הקופה מספר קלפים חדשים כמספר הקלפים שהניח "בחברות"
שיצר (לדוגמא :אילו הניח ״חברות" של  2ילדים ,משמע ייקח מהקופה  2קלפים חדשים  -כך
לכל שחקן בסיום תורו יהיו תמיד  3קלפים בידיו) והתור יעבור לשחקן הבא.
 במידה ושחקן לא יניח ״חברות" ,יהיה עליו להוריד קלף אחד מידו ,להניחו באופן גלוי במרכזהשולחן ולקחת קלף חדש מהקופה .התור יעבור לשחקן הבא( .שחקן יכול להחליט אם
ברצונו להרים את הקלף הגלוי שהניח קודמו ,או לקחת קלף חדש מהקופה) .כאשר קלפי
הקופה אוזלים ,יש למחזר את הקלפים שהונחו במרכז השולחן ולהחזירם לתחתית הערימה.
 כאשר שחקן מצליח להרכיב ראשון "חברות" אחת של חמישה ילדים לפחות (מתוךהחברויות שהרכיב בעצמו במהלך המשחק) שביניהן יש לפחות מאפיין זהה אחד ,עליו
להכריז "כמוני" ,להראות לכולם את המאפיין המחבר של חבורתו ,ולהיות המנצח!
יתר השחקנים יכולים להמשיך ולשחק עד שכולם יצליחו להרכיב חברות מנצחת משלהם.

שימו לב! שחקן שהשלים  3״חברויות״ ולא הצליח להגיע לניצחון ,יהיה עליו להחזיר לתחתית
הקופה את כל קלפי החברויות שהרכיב ולהתחיל את הצבירה מחדש.
* רק הפרטים הרשומים בחלקו התחתון של הקלף רלוונטי לצורך הרכבת "חברויות" במשחק.

