
Настільна гра Монстри 

Стратегічна гра J02739 

Підходить для дітей віком від 5-10 років 

Кількість гравців: 2-5 

В комплекті: гральні картки - 45, гральні кубики - 5, 

чаша - 1  

Тривалість гри: 30 хв. 

Мета гри: набрати якомога більше балів, виконуючи 
завдання. 

 
Розвиває: 

 математичні навички

 пам’ять

 сприйняття кольорів
 
Початок гри: 

Кожен гравець отримує 9 різних карт (по 1 з кожного дизайну), які розміщенні 

лицьовою стороною до низу. Кожна картка являє собою завдання, яке потрібно 

виконати. 

 
Правила гри: наймолодший гравець обирає колір монстра. Гравці по черзі 

кидають 5 кубиків. Починає гру гравець, у якого більше всіх попався колір на 

кубиках, який вибрав наймолодший гравець. Кожен гравець робить по 3 кидки, 

з правом залишити кубики і брати тільки частину кубиків для отримання 

потрібної комбінації. 

 
Останні 3 кидки: 

 Якщо гравці закінчили завдання (будь-якої картки), вони перевертають 

відповідну картку. Ви отримує ту кількість балів, яка вказана на картці.

 Якщо гравець не виконав жодного завдання, він відає карту. Ця карта не 

може бути повернута, бали втрачено назавжди.

 

 Типи карт:  

● Картки з 3 монстрами: 3 монстри одного кольору 

● Картки з 4 питаннями: 4 монстри одного кольору  
● Картки з 5 питаннями: 5 монстрів одного кольору.  
● Картки з 6 монстрів різних кольорів: 6 різних монстрів.  

 

 
Для більш швидкої гри, вирішуйте на початку гри, яка кількість карток буде у гравців. 
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