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Вміст коробки: 

4 великі двосторонні таблиці, 
24 маленькі картки, 

інструкція
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Шановний клієнт!

Наші ігри комплектуються з особливою ретельністю. Однак, якщо ви виявили відсутні елементи,  
за що ми заздалегідь приносимо вибачення, ви можете відправити скаргу електронною поштою 

на адресу: bville@bville.kiev.ua Не забудьте вказати своє прізвище, ім’я і адресу (місто, поштовий 
індекс, вулицю, номер будинку і квартири) і описати якого елемента в гри не вистачає.

Дистриб’ютор:
ТОВ "Бельвіль"

вул. Боткіна, 4 оф. 54  
м. Київ Україна 03056

www.bville.com.ua
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Варіант І – для одного гравця 
  
Головоломка

Розклади таблиці з малюнками. Картки розташуй біля них зображеннями 
догори (якщо ти граєш вперше) або донизу (якщо ти вже досвідчений 
гравець). Візьми одну картку, подивись на зображення, поклади її на ту 
таблицю, де є пара для цього малюнку. Ти знаєш що зображено на ньому? 
Знайди місце для всіх карток на великих таблицях та назви всі предмети 
на картках.

Варіант ІІ – для декількох гравців
  
Лото в малюнках

Кожен з вас отримує одну таблицю з малюнками. Картки розкладіть  
на столі зображеннями донизу та перемішайте. Ведучий – а це може 
бути хтось із дорослих, або один з вас – відкриває та показує одну 
картку всім гравцям. Гравець, який знаходить у своїй таблиці пару  
до малюнку, оголошує про це вголос. Він отримує цю картку та накриває 
нею цей предмет у своїй таблиці. Якщо жоден з гравців не знайшов  
у себе подібний до картки малюнок, картка повертається на стіл. Виграє 
той гравець, хто першим зміг накрити всі малюнки в таблиці картками. 

Увага! Гра містить два варіанти: стандартний (з таблицею, де зображено  
6 предметів, чисел або істот) і складний (з однією великою таблицею).  

Шановні батьки та вихователі!
Якщо діти тільки почали грати, радимо взяти менше таблиць –  
одну чи дві -  та підібрати малюнки до них.

ДВА В
АРІАНТИ ГРИ

Варіант І Варіант ІІ


