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 / חצי דקה.ות על כמה שיותר כרטיסים תוך דקהלהספיק לענ מטרת המשחק

 עובד?!איך המשחק 

 המשתתפים מתחלקים לשתי קבוצות.

נבחרה  ו.. סטופ.  .....',ב' ג' א-הנציג מתחיל ב ובדיקת הזמן. י על הקראת הקלפיםאאחד שאחרנציג יש 

 אות לסבב זה.

לענות על ההגדרה  צריכיםקבוצה מתחיל להקריא את הפתקים. וחברי הכאשר הזמן מתחיל הנציג 

 .בצורה הגיונית באות שיצאה במילה שתתחיל ,שכתובה

דרקון, דוד שמש, דוד  -" תשובות לגיטימיותלא רוצים להזמין לסדר וההגדרה היא :" ד' לדוג: נבחר האות

 ..…מהסופר, והיד עוד נטויה

ה סופרת עובר לכרטיס הבא. ככה המשחק נמשך עד שהזמן תם. הקבוצ הנציג הקבוצה הצליחהכאשר  

 בוצה הבאה....קוהתור עובר ל לפים שהצליחה ולפי זה מס הנקודות שלהם.מספר הק את

 מי שיהיה לו ממש קשה אפשר ללא הגדרת אות
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