
العب مع...
عدد املشاركني ٢ – ٤ العبني جيل ٤ وما فوق.

ماذا حتتوي العلبة؟
٣٦ أقراص مغناطيسية, مكعبات أشكال, مكعبات ألوان وتعليمات 

اللعبة.

مبدأ اللعبة...
لعبة كالك كالك هي لعبة سريعة وصاخبة, حيث يتنافس 

املشاركون على جمع األقراص حسب التركيبة املكونة من مكعبات 
األلوان واألشكال. والهدف هو انهاء اللعبة مع أكبر عدد ممكن من 

األقراص.

كيف نستعد للعبة؟
وزعوا ٣٦ قرص على الطاولة أو على األرض حيث وجهها متجه الى 

أعلى. ال حاجة لترك مسافة كبيرة بني األقراص.

ثالثة أربعة و...
 عندما يكون اجلميع جاهزون للعب, يرمي الالعب األكبر سنا اثنان 
من املكعبات, فورا بعد توقفها, ويسرع كل من الالعبني بجمع أكبر 

عدد من األقراص التي حتتوي على مزيج من الشكل الذي ظهر في 
مكعب األشكال ومع اللون الذي ظهر في مكعب األلوان.

على سبيل املثال: اذا كان مكعب األلوان يشير الى اللون ”األحمر“  
ومكعب األشكال يشير الى ”الوردة“, ويجب جمع جميع األقراص 

التي يظهر عليها وردة حمراء.

مسموح جمع األقراص بيد واحدة فقط مع التصاق الواحدة باألخرى 
عن طريق السحب املغناطيسي. واألقراص التي ميسك بها كل 

العب يحتفظ بها بجواره.

الباروكة الفارغة 
باروكة واحدة فارغة في كل مكعب

عندما يقع مكعب األشكال على الباروكة الفارغة, يجب نزع • 
جميع األشكال باللون الذي يشير الى مكعب اللون.

عندما يقع مكعب اللون على الباروكة الفارغة, يجب نزع • 
الشكل الذي يشير الى مكعب األشكال بجميع األلوان. 

عندما تكون املكعبات الستة فارغة, يجب نزع أكبر عدد ممكن • 
روا  من األقراص بسرعة. بغض النظر ماذا يظهر عليهم... (تذكّ

أنه مسموح استعمال يد واحدى فقط...)

ماذا يحدث عندما ال يكون شيئا ما جلمعه؟
عندما ال تسمح املكعبات بجمع أي قرص من األقراص, يجب رميهم 

مرة أخرى.

جولة انتهت , جولة تبدأ...
بعد ازالة األقراص املناسبة في كل جولة, يجب رمي املكعبات مرة 

أخرى واالستمرار بنفس الطريقة حتى يتم نزع ال- ٣٦ قرص.

ومن هو الفائز؟
بعد كل جولة يضيف كل العب األقراص التي جمعها الى برجه, 

والفائز في نهاية اللعبة هو الالعب الذي يقوم ببناء أعلى برج.

كالك كالك للصغار
نل عب حسب األدوار دون ضغط الوقت, وكل العب بدوره يرمي 

املكعبات ويجمع األقراص املناسبة بوتيرة خاصة دون احلاجة 
للتنافس مع اآلخرين.

العبوا واستمتعوا,

حاييم شفير

كالك كالك
تعليمات اللعبة


