
Вже гр
аю

Пластилінки допоможуть  

вивчити англійську мову!
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У світі Пластилінок  Кіт у чоботях прогулюється лугом, повітряний 
змій літає у небі, а потяг «Чух-чух» їде у невідому країну.  

Це кольорово  та весело! Пластилінки запрошують до гри всіх, а 
особливо дітей, для яких вигадали різні цікаві завдання.  
Діти полюбляють хованки, тому можуть пограти в мемо. 

Пластилінки причаїлися на столі та чекають, поки ви їх знайдете. 
Вони дуже радіють, коли комусь це вдається.  

Ця проста гра добре тренує пам’ять.
Пластилінки також знають, що діти – любителі вигадувати різні 

історії. Тому вони радо запрошують дітей та батьків до чарівного 
світу уяви, щоб створити нові  

Пластилінові пригоди! Нумо розважатися!  
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Збирати колекції  весело та цікаво разом з батьками.

Покладіть всі картки зображеннями догори. Відшукайте пару  
до кожної картки, і одну картку з пари одразу відкладайте в коробку:   

у вас має залишатися по одній карточці з кожним зображенням. 

Тепер візьміть будь-яку картку та підберіть  до неї інші картки,  
що відповідають або цій темі, або на них зображені предмети такого  

ж кольору або форми.

  Приклад: ви взяли картку із Котом у чоботях. Це казковий персонаж.  
       Чи побачили ви серед решти карток інших персонажів? Знайшли Гензель  
   і Гретель та Червоного капелюшка? Чудово! Це і є ваша колекція.  
          Всі казкові герої зібралися разом.

Тваринки, іграшки, транспорт – це приклади інших колекцій. 
Спробуйте їх зібрати. 

Чудові пластилінові історії можна скласти разом із батьками. 
Покладіть картки зображеннями догори. Знайдіть пару до кожної 
картки та відкладіть в коробку по одній карточці від кожної пари.  

Друга картка не братиме участі у грі. Решту карток розподіліть між 
гравцями так, щоб кожний мав картки різної тематики. 

Тепер старший із гравців вибирає одну зі своїх карток, кладе  
на стіл та починає вигадувати історію про те, що зображено.  

Наступний гравець викладає свою картку і додає своє речення  
до цієї історії. Так з’являється пластилінова історія.

 Приклад: 
тато бере повітряного змія та каже:  
«Одного разу повітряний змій летів високо в небі».  
Тарасик викладає літак та продовжує:  
«Він піднявся так високо, що зміг би  
зустрітися з літаком».  
Матуся викладає картку з Котом у чоботях  
та додає: «Пілотом літака був Кіт у чоботях».

Покладіть всі картки зображеннями догори та добре перемішайте. 
Виберіть одну картку, наприклад, з коником-гойдалкою.  

Знайдіть іншу картку з таким зображенням.

Браво! У вас є пара коників-гойдалок!  
Відкладіть їх убік.  

Тепер спробуйте знайти наступну пластилінову пару.

Покладіть всі картки зображеннями донизу  
та добре перемішайте.

Перевертайте по дві картки та дивіться, чи змогли відкрити пару.  
Якщо ні - поверніть картки, запам’ятайте їх місце та спробуйте ще раз.

 Приклад: на одній картці Кіт у чоботях, на другій – теж. Молодець!  
      Ти знайшов пару! Відклади її убік. Відкрий ще одну пару карток.  
      На них Червоний капелюшок та машина. На цей раз пару знайти  
      не вдалося. Поверни картки на місце зображенням донизу  
      та спробуйте ще.

Звичайно, ти зможеш знайти всі пари!

В серії ви знайдете:

Ілюстрації: Ewa Kozyra-Pawlak, 
Agnieszka Kowalska

Дизайн серії: Sławomir Bejda

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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Вік 
2-4 роки Щільний 

картон!
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Вміст коробки:
  24 картки мемо
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