ІНСТРУКЦІЯ

Я придумала цю гру для своїх доньок багато років тому. Потім запросила грати дітей
нашого міста та вихованців дитячих садочків. Це не тренд, не модна іграшка, її сила та
привабливість полягає в простоті та різноманітності використання. Я дуже рада, що
сьогодні мої внуки та їхні друзі із задоволенням грають в цю гру.
Ева Фалковська
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Вік гравців

Кількість гравців

ВМІСТ КОРОБКИ
• 48 ПАЛИЧОК 4-Х КОЛЬОРІВ:
ЖОВТІ, ЧЕРВОНІ, БЛАКИТНІ, ЗЕЛЕНІ

3 -6

1-2

• 8 ДВОСТОРОННІХ КАРТОК

ЗІ СХЕМАМИ-МАЛЮНКАМИ

ЯК ГРАТИ
ДЛЯ ОДНОГО ГРАВЦЯ
1. Знайди в коробці схеми-малюнки з головоломками. Найпростіші з них мають рожевий
фон, більш складні - блакитний, найскладніші - жовтий. Спробуй скласти з паличок
фігури відповідно до схем- малюнків на картках. Почни з рожевих карток. У тебе все
вийшло? Візми сині. І коли тобі вдасться з ними теж впоратися, спробуй вирішити
завдання на жовтих картках. Це не так просто, усе має відповідати малюнкам – форми
та кольори... Рано чи пізно у тебе все вийде!
Примітка для батьків! Маленьким дітям порадьте почати з розміщення найпростіших
моделей (масштаб 1:1) безпосередньо на картках, потім вони влаштовують гру поруч
з карткою, дивлячись на схеми-малюнки. Пізніше, коли діти попрактикуються, можна
спробувати складати фігури, дивлячись на дрібні малюнки.
2. Упорядкуй ПАЛИЧКИ відповідно до твого власного малюнку. Або намалюй фігуру
та розфарбуй її на свій розсуд, просто дивлячись на оригінал з паличок.
3. Вивчай цифри з нами! Поклади ПАЛИЧКИ перед собою. Скільки зелених паличок,
а скільки червоних? Яких паличок більше? На скільки більше? (Звернися до батьків або
вихователя дитячого садка по допомогу, щоб відповісти на ці запитання).
4. Якщо додати ґудзики, шматки паперу або мотузки до твоїх ПАЛИЧОК, ті зможеш
створити фактично все: вражаючі будівлі, автомобілі, тварин або прибульців з інших
планет!
ДЛЯ ДВОХ ГРАВЦІВ
5. Запросити друга пограти разом. Візьміть кольорові олівці тих самих кольорів що

ЯК ГРАТИ
й ваші ПАЛИЧКИ. Намалюй шаблон для твого друга, і нехай він/вона намалює схему
для тебе. Спробуй упорядкувати палички відповідно до нових завдань.
6. Гра КІМ: зроби будь-який візерунок із ПАЛИЧОК. Це може бути твоя власна ідея або
один з готових малюнків. Нехай твій друг подивиться на нього деякий час, а потім
поклади зверху аркуш паперу (будь обережним, щоб не зрушити ПАЛИЧКИ з місця!).
Твій друг намагається відтворити з ПАЛИЧОК цю комбінацію. Якщо йому це вдається,
він/вона отримує 1 бал. Поміняйтеся ролями. Той, хто має більше балів, виграє
змагання. Якщо ця гра здається занадто легкою для вас, ви можете ускладнити її:
починайте відтворювати завдання не відразу, а, наприклад, через чверть або
півгодини.
Є ще багато способів використання паличок!
• ПАЛИЧКИ можуть також стати музичним інструментом. Ти можеш вибивати ритм
кожної пісні ними.
• Ти можеш грати у Мікадо з ними.
• Ти можеш зробити з них купу або піраміду та організувати конкурс: хто матиме
найвищу купу, або у кого форма піраміди буде найбільш вражаючою.
• Ти можеш зробити квіти, дерева або фігури з них.
• Ти можеш скласти з них стрілки і грати у зайця та гончих у будинку.
• Ти також можеш винайти свою власну забаву з ПАЛИЧКАМИ. Занотуй правила
і відправ нам. Хто знає, може статись, що інші діти будуть грати у твою власну гру?
7. І завжди в кінці гри акуратно складай кожен колір в окремий відсік коробки.
Нехай чекають там. Побачимося завтра, ПАЛИЧКИ!

Гра включає в себе аркуш, де ти можеш наклеїти наліпки
з твоїми власними ідеями.
В інших іграх Дракоши-Пустунчика ти знайдеш
різноманітні наліпки.

www.granna.pl
www.facebook.com/grannagry
www.youtube.com/grannapl
Шановний Клієнте, наші ігри виготовляються зі строгим контролем якості, однак, якщо у Вас не вистачає якихось
елементів, ми заздалегідь приносимо пробачення. Будь ласка, напишіть нам про це на електронну адресу:
bville@bville.kiev.ua
Не забудьте вказати своє ім’я та адресу (місто, почтовий індекс, вулицю, номер дома і квартири) і описати яких
елементів не вистачає.
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