
Акробат 
Гра на майстерність J02757 

 
Підходить для дітей віком від 5 до 10 років  
Кількість гравців: 2 - 8 
В комплекті: 57 дерев’яних фігурок акробатів, 20 дисків, 3 гральні кубики, 1 
сумка для зберігання. 
Тривалість гри: 45 хв.  
Мета гри: створити найвищу вежу; перший гравець, в якого вежа впаде, 
програє!  
 
Ідеально підходить для:  

- розвитку дрібної моторики рук; 
- розвитку вміння будувати стратегію; 
- вивчення кольорів. 

 
Підготовка до гри: покладіть 1 диск у центр столу, а всі інші диски та акробатів 
розподіліть серед гравців. 
Правила гри: наймолодший гравець вибирає колір на гральному кубику.  
Гравці кидають 3 кубики. Гравець, у якого переважає вибраний колір, починає 
гру. Перший гравець кидає 3 кубики та розміщує свої фігурки акробатів на 
відповідні кольорові кола на диску. Наприклад: кубики показують червоний, 
помаранчевий і фіолетовий. Отже, гравець ставить свої фігурки акробатів на 
червоне, помаранчеве і фіолетове коло. Колір акробатів не має бути такими 
самим, як і коло. 

 
Потім гравець встановлює диск зверху. Наступний гравець кидає гральні 
кубики і виконує ті самі кроки.  Якщо у гравця випадає 3 однакові кольори, він 
має право вибрати інший колір тільки для 1 фігури.  

 
Бажаємо гарно провести час! 
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