
UA

Вміст: ігрове поле, 16 дерев’яних фігурок 4 видів (4 лева, 4 зебри, 
4 бегемота, 4 жирафи),  мандрівник (ігрова фішка), 4 дерева, 1 кубик.

Підготовка
Розташуйте 16 тваринок одну за одною в будь-якій 
послідовності на зовнішній жовтій стежці  ігрового поля. 
Фігурку мандрівника поставте на внутрішній доріжці 
напроти джерела (малюнок 1).  Після цього накрийте одного 
лева, одну жирафу, одного бегемота та одну зебру деревами 
(малюнок 2).  

Як грати? (для гравців від 4 років)
Наймолодший з гравців починає гру, яка потім 
продовжується за стрілкою годинника. Після кидка 
кубика гравець рухає фігурку мандрівника на відповідну 

кількість кроків. Одна тваринка, одне дерево – один крок 
(малюнок 3).  Залиште мандрівника напроти тварини, 
напроти якої ви зупинились. Ви можете забрати цю тваринку, 
якщо її немає у вашій колекції.  
Якщо у Вас є ця тварина, залиште її на ігровому полі. Хід 
переходить до наступного гравця.

Коли на кубику випало зображення…
… джерела; виконайте наступні кроки: поверніть 
одну тваринку на будь-яке вільне місце на ігровому 
полі та пересуньте фігурку мандрівника до 
найближчого джерела за стрілкою годинника.
… мандрівника;  ви маєте змогу: поставити фігурку 
напроти будь - якої тваринки на полі та забрати її 
собі або забрати одну тваринку у гравця, який вже 
має три тваринки.
 

Якщо ви зупинились напроти джерела,
вам доведеться «відпустити» одну тваринку  на водопій. 
Поверніть будь-яку фігурку тваринки на вільне місце на 
ігровому полі.

Якщо ви зупинились поруч з деревом,
ви маєте два варіанти: кинути кубик та рухатись далі або 
відгадати хто заховався під деревом.

Якщо ваша здогадка …
… правильна, та у  Вас немає такої тваринки, можете 
додати її до своєї колекції. Поставте фігурку перед собою, та 
накрийте деревом будь-яку тваринку на ігровому полі. 
… правильна, але у Вас є така сама тваринка. Поверніть 
дерево на місце та знову кидайте кубик. 
… неправильна, поверніть дерево на своє місце. Ваш хід 
закінчено.

Переможець
Гравець, який першим збере колекцію з 4-х різних тварин, 
стає переможцем!

Спрощена версія для гравців 3-х років
Правила гри можна зробити простішими, якщо не 
використовувати дерева. Цей варіант гри більш швидкий.  

Бажаємо вдалого сафарі!

Шукайте найкращі ігри для дітей та дорослих на
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