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ІлюстрацІї: Ізабела ковальська-вечорек

вмІст коробки:

6 тематичних  
картинок

36 карток 
з предметами 
та Істотами
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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

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":

ще бІльШе Ігор "гранна" ви знайдете за адресою www.bville.com.ua



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.

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.

хІд гри
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.

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.  

приналежнІсть карток до картинок

на рІчцІ: 
вІвця, повІтряний змІй, бІлка, коШка, м'яч, метелик.

канун рІздва: 
свІчка, вІнок, дзвІночок, корова, подарунок, лялька.

парк розваг: 
птиця, лІтак, папуга, песик, сумка, хробак.

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. 
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