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Ілюстрації: Ізабела Ковальська-Вечорек

Шановний покупець!
Наші ігри ми комплектуємо з особливою старанністю. Однак
якщо виявиш відсутні елементи, за що ми вибачаємося перед
тобою, просимо відправити рекламацію електронною поштою
за наступною адресою: bville@bville.kiev.ua Ти можеш також
звертатися до нас на адресу: service@granna.pl

Вміст коробки:
Не забудь написати своє ім’я та адресу
(місто, поштовий індекс, вулицю, номер будинку та квартири)
і вказати відсутній елемент гри.
Ми рекомендуємо настільні ігри з серії "Королівство добрих ігор":

6 тематичних
картинок

36 карток
з предметами
та істотами

Ще більше ігор "Гранна" ви знайдете за адресою www.bville.com.ua

08227/3

Інструкція
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Мета гри

Гравці мають 6 великих картинок и 36 маленьких карток.
Спробуйте якнайшвидше знайти предмети та істот, що зображені
на маленьких картках, на тематичних малюнках.

ВАРІАНТ І

Підготовка до гри

Кожен гравець вибирає собі одну, або більше картинок
(це залежить від кількості гравців) та кладе їх перед собою.
36 карток викладаються на столі зображеннями донизу
та перемішуються. Починає гру наймолодший з гравців,
решта гравців вступає в гру по черзі за стрілкою годинника.
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Приналежність карток до картинок
На річці:

Канун Різдва:

Парк розваг:

Хід гри

вівця, повітряний змій, білка, кошка, м'яч, метелик.

свічка, вінок, дзвіночок, корова, подарунок, лялька.

птиця, літак, папуга, песик, сумка, хробак.

Гравець вибирає картку, показує її всім гравцям
та оголошує що на ній зображено.

Той, хто знайшов цей предмет або істоту на своїй картинці,
отримує картку та кладе її на відповідне місце на ній.
Якщо зображення не знайдено,
картку відкладають в коробку.

ВАРІАНТ ІІ
Гравець вибирає картку, але не показує її, а лише описує
що на ній зображено. Той, хто знайде на своїй картинці
описаний предмет або істоту, називає його та якщо вгадав,
отримує картку. Якщо зображення не знайдено,
картка відкладається в коробку.

Кінець гри
Перемагає той гравець, хто першим збере 6 карток на своїй тематичній картинці.

День народження:

місяць, павук, заєць, склянка з соком, цукерка, миша.

Казковий світ:
чортеня, риба, кажан, ведмідь, бабка, равлик.

Зоопарк:
повітряна кулька, скейтборд, банан, морозиво, пудель, жабка.

