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בואו להיות יצירתיים עם קוביות פיקסי!
2 סוגי משחקים במשחק אחד:

1. משחק תחרותי של חשיבה מהירה.
2. משחק אישי לעיצוב תמונות צבעוניות.

כל שדרוש הוא מעט יצירתיות כדי להיכנס לעולם המופלא
של קוביות הפיקסי!

מחזק ראיה חזותית, זיכרון ומעודד חשיבה יצירתית.

המשחק מכיל:
16 קוביות

10 קלפי עיצוב )קלפים גדולים(
13 קלפי אתגר )קלפים קטנים(



שחקו עם קלפי האתגר
13 קלפי האתגר מדורגים על פי רמת הקושי.

משחק תחרותי מהיר:
2-4 שחקנים

חלקו את הקוביות כך שכל אחד מהשחקנים מקבל את ארבעת הקוביות 
המופיעות בתמונה:

הניחו את שאר הקוביות בצד.
הניחו קלף אתגר אחד באמצע משטח המשחק כאשר הצד הצבעוני 

כלפי מעלה.

עד כמה אתם מהירים?
השתמשו בארבעת קוביות הפיקסי שלכם כדי להיות הראשונים להשלים 

את הדוגמא ולהרוויח את הקלף. על השחקן הראשון שישלים
את הדוגמא להכריז "פיקסי"!



על שאר השחקנים להפסיק לשחק ולבדוק את הדוגמא הגמורה. 
אם הדוגמא נכונה, השחקן שהשלים אותה זוכה בקלף האתגר.

הפכו את קלף האתגר והתחילו בסבב הבא.

אם הכרזת "פיקסי"! אך הקוביות שלך אינן מונחות נכון לפי הדוגמא, 
אתה נפסל מהסבב הזה. 

במשחק ובו שני שחקנים, היריב שלך זוכה בסבב באופן אוטומט.
במשחק ובו 3-4 שחקנים, השחקנים הנותרים ממשיכים בסבב ומנסים 

לפתור את אותו קלף אתגר.

מספר שחקנים
2
3
4

קלפים דרושים לניצחון
7
5
4

ניצחון במשחק:



משחק זיכרון:
2-4 שחקנים

חלקו את הקוביות כך שכל אחד מהשחקנים מקבל את ארבעת הקוביות 
המופיעות בתמונה:

הניחו את שאר הקוביות בצד.
הניחו קלף אתגר אחד באמצע משטח המשחק כאשר הצד הצבעוני 

כלפי מעלה.

עד כמה טוב הזיכרון שלכם?
לשחקנים מוקצות 10 שניות כדי לשנן את הדוגמא המוצגת.

הפכו את הקלף והשלימו את הדוגמא מתוך הזיכרון בעזרת רמזים 
שתמצאו בגב הקלף.

לאחר שתסיימו וכשכל הקוביות צמודות, הכריזו "פיקסי"!.



הפכו שוב את הקלף ובדקו את הדוגמא הצבעונית. אם הדוגמא נכונה, 
השחקן שהשלים אותה זוכה בקלף האתגר. 
הפכו קלף אתגר חדש והתחילו בסבב הבא.

אם הכרזת "פיקסי"! אך הקוביות שלך אינן מונחות נכון לפי הדוגמא,
אתה נפסל מהסבב הזה. 

במשחק ובו שני שחקנים, היריב שלך זוכה בסבב באופן אוטומט.
במשחק ובו 3-4 שחקנים, השחקנים הנותרים ממשיכים בסבב ומנסים 

לפתור את אותו קלף אתגר.

ניצחון במשחק:
מספר שחקנים

2
3
4

קלפים דרושים לניצחון
7
5
4



אתגרי העיצוב - משחק אישי:

קלפי העיצוב מדורגים לפי רמת קושי. 
השתשמשו במגוון הקוביות שברשותכם ונסו לעצב בעזרתן את אחת 

מהדוגמאות הרבות בקלפי העיצוב או להנות מיצירת דוגמאות משלכם.

יש אלפי אפשרויות.
כל שדרוש הוא מעט יצירתיות כדי להיכנס לעולם המופלא

של קוביות פיקסי!

משחק מהנה!



משחקים חכמים לקטנטנים


