
Щаслива сім'я. Цирк. 
J02755 

 
Підходить для дітей віком від 4 до 8 років  
Кількість гравців: 2 - 6 
В комплекті: 42 картки  
Тривалість гри: 15 хв.  
Мета гри: першим зібрати сім'ю.  
 

сім'я клоунів 
          сім'я магів 

сім'я повітряних акробатів 
сім'я жонглерів 
сім’я гімнастів 
сім’я музикантів 
сім’я приборкувачів тварин 

 
Ідеально підходить для:  
- розвитку уваги; 
- розвитку концентрації; 

- розвитку вміння будувати стратегію.  

 
Підготовка до гри: ретельно перемішайте картки. Кожен гравець отримує по 4 картки, 
інші – розміщуються на столі сорочкою догори, формуючи колоду. Грати потрібно за 
годинниковою стрілкою. Гру починає наймолодший гравець. 
Правила гри: кожна сім'я складається з 6 карток: дідусь, бабуся, батько, мати, син та 
дочка. Гравець визначає сім'ю, яку він буде збирати. Далі гравець подає запит 
супернику на картку, якої йому не вистачає. Наприклад: «У вас є дочка з сім'ї магів?» 
Якщо гравець-суперник тримає потрібну картку, він повинен передати її. Потім 
гравець може попросити ще одну картку від того ж суперника або від іншого. Якщо 
ніхто з суперників не має потрібної картки, гравець бере її з колоди. Якщо гравець 
витягує потрібну картку, він каже «Добрий вибір!» та продовжує грати. В іншому разі 
хід переходить до наступного гравця. Як тільки гравець зібрав усю родину, він показує 
її та каже «Сім'я». В кінці гри гравець, який об'єднує найбільшу кількість сімей, 
оголошується переможцем. 

 
Бажаємо гарно провести час! 
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