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Звірята
Ви давно були у лісі? Зазвичай ми ходимо туди, аби відпочити, 

назбирати ягід чи погратися серед  дерев.  
Якщо хоч на мить зупинитися та поглянути навкруги,  

то можна помітити найменших мешканців лісу.

Можливо, серед гілок дерева замиготів рудий хвіст красуні-білки,  
або маленький заєць прокладає собі шлях через високу траву.  

Також можна почути спів пташок, радісне квакання жаб, або 
побачити, як на хвилинку визирнуло з нірки крихітне мишеня.

Звірята завітали до нас у гості, щоб весело погратися!   
На цей раз запрошуємо вас приєднатися до гри,  

яку всі знають та люблять  – доміно!
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Звірята

Доміно

Розклади всі картки зображеннями догори.

Випадково вибери одну з карток: наприклад, з білкою  
та жабкою. Додай до неї картку, яка має зображення одного  

зі звіряток, які вже є на першій карточці (або картка з білкою, 
або картка з жабкою) . 

Тепер додай картку, яку можна приєднати до попередньої.

  Подивись, який ланцюжок тобі вдалося скласти  
       з карток доміно:

Найкраще гратися в цю забаву разом з батьками. Покладіть 
картки доміно зображеннями донизу та добре перемішайте. 

Кожен гравець отримує по 5 карток.  
Решта залишається  на столі малюнками донизу.

Починає гру наймолодший гравець.  
Він вибирає одну зі своїх карток та кладе її на стіл малюнком 

догори. Решта гравців по черзі додають по одній карточці таким 
чином, щоб зображення на суміжних картках збігалися.

Якщо гравець не має жодної картки, яку можна додати до 
ланцюжка, він бере собі нову картку з числа тих, що лежать на 

столі. Потрібно брати нові картки, доки не знайдеться потрібна.

Перемагає той, хто першим зміг позбутися всіх своїх карток.

   Початок гри: 

Запросіть батьків весело провести час та спробуйте  
разом відповісти на питання: 

 Коли в останнє ви були в лісі, чи зустрівся  
вам якийсь з наших героїв?

 Хто з тваринок полюбляє горіхи, а хто - листя?

 Яке звірятко любить стрибати, а яке вміє літати?

 Чи знаєте, яка тварина є відмінним плавцем?

 Хто з наших лісних знайомців  
будує гнізда на деревах?

 Чи знаєте ви, які  
звірятка живуть у лісі?

Вік 
2-4 роки Щільний 

картон!

Серія ігор “Вже граю” створена спеціально для малюків. 
Вони можуть грати самостійно або разом зі своїми 

батьками. Ігри допоможуть вашій дитині  
досліджувати світ та весело проводити час.
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В серії ви знайдете:

Ілюстрації: Agnieszka Kowalska
Дизайн серії: Sławomir Bejda

Вміст коробки:
 27 карток доміно
  освітній плакат

  правила гри
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