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ВМІСТ:

Правила
ПІДГОТОВКА

• Сформуйте принаймні дві команди по два
гравці в кожній. Пішака кожної команди
встановіть на Старт на ігровому полі.

ЯК ГРАТИ

1. Команди по черзі пояснюють слова. Поки
пісок в годиннику сиплеться, один гравець з
команди пояснює слова, решта намагаються
їх вгадати.
2. Номер поля, на якому стоїть пішак команди,
показує номер слова на картці, яке потрібно
пояснювати. Переверніть годинник та
починайте пояснювати.
3. Як тільки команда ПРАВИЛЬНО ВГАДАЛА
слово, візьміть наступну картку та
пояснюйте слово під тим самим номером.
4. Під час пояснення ви не можете
використовувати слово, яке ви пояснюєте,
або будь-яку його частину. Якщо ви зробите
це, вам зараховується помилка; візьміть
нову картку і продовжуйте гру. Якщо слово,
яке вам потрібно пояснити здається занадто
складнім, ви можете пропустити його.

ігрове поле, 300 карток
з 1800 словами, пісковий
годинник, 6 пішаків.

ПІДРАХУНОК БАЛІВ

1. Кількість слів, вгаданих правильно до закінчення
часу = кількість кроків вперед на ігровому полі.
2. Помилки та пропущені слова = кількість кроків
назад на ігровому полі.
3. Якщо час закінчився коли ви пояснювали слово,
але ви ще не отримали правильну відповідь, ВСІ
команди можуть спробувати вгадати це слово.
Перша команда, яка назве його, рухається на один
крок вперед в цьому раунді.
4. Переміщуйте пішака тільки після того, як останнє
слово у вашому раунді буде пояснене і вгадане/
пропущене. Хід переходить до наступної команди.

РАУНД КРАДІЖКИ БАЛІВ

• Коли пішак команди проходить через поле з
червоним кружком або зупиняється на ньому, це
означає, що наступний свій раунд ця команда грає
без годинника. Поясніть тільки 5 слів (з 5 карт), і
цього разу всім командам дозволяється відгадувати
слова. За кожну правильну відповідь команда, яка
відгадала слово, рухається на 1 крок вперед.

КІНЕЦЬ ГРИ

• Перша команда, яка дістанеться фінішу, стає
переможцем гри!

Шукайте найкращі ігри для дітей та дорослих на
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