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המוצר אינו מתאים 
לילדים מתחת לגיל 3.

מומלץ מגיל 8+
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אזהרה!אזהרה!

משחק הדייג

תודה שרכשתם משחק נוסף בסדרת משחקי החשיבה של תילתן ערכות למידה. 

מטרות
פיתוח מוטוריקה עדינה, קשר יד עין. הכרת מושגי יסוד בחקלאות ימית, היכרות עם 

חוקי הדייג ופיתוח מודעות לשמירה על איכות הסביבה. כיף והנאה!

תכולה
2 חכות

8 דגים בשני גדלים + 8 סטנדים
פנקס + חותמת וכריות דיו

סרגל מדידה

משתתפים
2-4 ילדים

הוראות
הכינו לעצמכם רישיון דיג, הוציאו דף מהפנקס וכתבו עליו את שמכם 1 .

הציבו את הדגים על הסטנדים שלכם והניחו אותם בתוך קערה 2 .
כל ילד בתורו דג, דג ומודד אותו. 3 .

שימו לב! בהתאם לחוקי הדיג הבינלאומיים דג באורך של יותר מ 4. 4 ס"מ מזכה את 
הדייג בחותמת על גבי רישיון הדיג. דג קטן מ – 4 ס"מ מוחזר לים ולא מזכה את 

הדג אותו בחותמת.
מצח מי שיש לו הכי הרבה חותמות.  5 .
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