
 

 

 (11DJ084)  גלוטונס –משחק 

עליכם להיות המהירים   את כל הזבל הנערם בחדר.   לאכול שמטרתם    חמדניותקטנות  מפלצות 

 את האובייקטים הנכונים. טרוף  להיות הראשונים ל י אבחנה כדי  ביותר וחד

 4-99  – גיל מומלץ 

 2-4 –מספר שחקנים 

 דקות 15 – זמן משחק מוערך 

 

 . 1לכל רמה( , קוביה   16 קלפים )  32,  רצועות   48,   צבתות 4מפלצות ,  4  – תכולה 

 

 להרוויח כמה שיותר קלפים.   – מטרת המשחק 

יש   כך שכל השחקנים יכולים להגיע אליהם.   יש להניח את הרצועות במרכז השולחן   – הכנת המשחק

 בת. צמפלצת ו  לידו   מניח כל שחקן  ואת הקובייה ליד.  עם הפנים מטהלהניח את הקלפים ליד הערימה 

מהחפיסה כך   את הצבת בהיכון. אחד המשתתפים הופך קלף חזיק ביד ש להי– מהלך המשחק

המצוירים בקלף  הרצועות על פי האובייקטים כולם באותו הזמן מנסים לתפוס את  שכולם רואים אותו.

ל "גלוטון"  מטלה יש להצהיר עמסיים את הברגע שאחד המשתתפים  פלצת שלהם. המ אכיל אתולה

 והתור מפסיק. 

 שלא חסר דבר ושלא נפלה טעות( בדיקה  ביצע את המשימה כראוי )  ן השחקעכשיו יש לבדוק האם 

 מונח לפניו. הכרטיס  –שחקן צדק במידה וה

" הבא , וחוזר  עד ה"גלוטון  ושאר השחקנים ממשיכים לשחק  עבורו התור מסתיים  –במידה וטעה 

 חלילה. 

 חפיסת הקלפים ואף שחקן לא זוכה בו. במידה וכל השחקנים טעו. הקלף מוחזר לתחתית  : 1הערה 

 לתחתית החפיסה ואף שחקן לא זוכה בקלף. יש תיקו בין שחקנים, הקלף מוחזר ם : א  2הערה 

 

 האכלת מפלצת:  

 צת רק באמצעות הצבת.  פלאובייקט מוכנס לפה המ •

 ך המפלצת ללא קצוות בולטים.  בתוהוא צריך להיות כולו   •

 אצבעות. אין להיעזר ב •

 ניתן להרים מספר אובייקטים באותו הזמן.  •

שכל  עד   באמצעות הצבת( ליד המפלצת ואז להכניס את כולם.  את האובייקטים ) ניתן להביא  •

 האובייקטים בתוך המפלצת ניתן להמשיך את התור. 

 

 

 

  



 

 

 . לאובייקטים בקלפיםרצועות  התאמת 

 צבעים  X  4גדלים   2סוגי רצועות:  8יש 

 רקע כחול(  ועים )הרצועות הכחולות תואמות לצעצ

 

 ועות האדומות תואמות לדברי לימוד: הרצ

 

 פרטי לבוש: הרצועות הצהובות תואמות ל 

 

 רצועות הירוקות תואמות לממתקים: ה

 

 

  



 

 

 לאובייקטים גדולים בקלף תואמות  רצועות ארוכות 

 

 

 רצועות קטנות תואמות לאובייקטים קטנים בקלף: 

 

 

 דוגמא: 

 :  אוביקט הבא ההרצועה עלפי לאכול את 

 

 

 

 

 

 

 חולה ארוכה כ יש לאכול רצועה 

 

 האוביקט הבא: הרצועה עלפי ולאכול את 

 

 ירוקה קטנה יש לאכול רצועה 

 

צועות למרכז המשחק  רבמשחק או כשכל השחקנים טעו אז מחזירים את כל ה כאשר יש מנצח

 ר חדש כשהשחקן הבא פותח קלף. ומתחילים תו

 טעויות שיש להימנע מהם: 

 אכילת רצועות בצבע הלא נכון •

 הנכוןדל אכילת רצועות לא בגו •

 פחות מדי רצועות אכילת יותר מדי או  •

 

מנצח הוא בעל מספר הקלפים הגדול  פים מסתיימים. היים כאשר הקל: המשחק מסת סיום המשחק

 אותו תור הוא המנצח. בהמנצח , יש לבצע עוד תור ושוויוןביותר. במקרה של  



 

 

 

 משחק: רמות 

 קלפים   4 – 1רמה 

 

 לפים ק  5 – 2רמה 

 

 

 : נוספות בנוסף ניתן לשחק בכמה רמות 

 בע ולא על אורך רצועה. משחקים ומשחקים רק על צ  1קלפים ברמה רק   – 1רמה 

יש לשחק גם על צבעי הרצועות וגם על  משוחקים. ו 2וגם רמה   1קלפים מרמה גם  – 2מה ר

 אורכים. ה

כלומר יש יותר   בכל תור הופכים קלף אחד מכל רמה )רמות ו  2יש לחלק את הקלפים ל  – 3מה ר

 . הקלפים 2ול(. המנצח לוקח את רצועות לאכ

 אבל מטילים קובייה לפני כל תור ועלפי התוצאה משחקים:  3כמו רמה  משחקים  – 4מה ר

 1קלפים מרמה  מרק רצועות אוכלים   – 1 -

 2ם מרמה  לפיק רצועות רק מכלים  או – 2 -

 אוכלים רק רצועות ארוכות -+  -

 אוכלים רק רצועות קצרות  - -

 השתמש בידיים לניתן   –יד  -

 בצבת אבל ביד החלשה. ם  משתמשי –צבת  -

 הקלפים.  2ור לוקח את מנצח בתה

 

 Yannis Lidyפותח ע"י 

 


