
 
Стережіться! Кроти!  

J08246 
Гра на швидкість 

 
Підходить для дітей віком від 3 до 6 років  
Кількість гравців: 2 - 4  
В комплекті: 1 гральна дошка, 1 гральний кубик, 20 фігурок овочів, 4 кроти  
Тривалість гри: 20 хв.  
Мета гри: першим заповнити кошик овочами.  
 
Ідеальна гра для: 
- розвитку швидкості; 

- розвитку вміння будувати стратегію;  

- концентрації уваги.  
 
Підготовка до гри:  
Всі овочі розміщені в центрі дошки, відповідно до кольору, а кроти - в кожному 
з чотирьох кутків. Кожен гравець має свій порожній «кошик», в який він збирає 
овочі.  
 
Правила гри:  
1. Наймолодший гравець починає гру та кидає гральний кубик. Кубик має 6 
сторін, 4 з яких - кольорові та 2 - із зображенням кротів. Кожен колір має своє 
значення: червоний – помідор, помаранчевий – морква, жовтий – гарбуз, 
фіолетовий – ріпа.  
2. Відповідно до кольору, який випаде на гральному кубику, гравець бере овоч 
з городу та поміщає його в свій кошик. Наприклад, якщо кубик випаде 
червоним боком, гравець бере помідор з дошки та поміщає його в червоний 
слот у своєму кошику.  
3. Якщо кубик випаде із зображенням крота, гравець отримує крота з городу 
та поміщає його у будь-який кольоровий слот у своєму кошику. Як тільки кріт 
поміщається в слот кошика, гравець більше не може поставити в нього овочі. 
4. Для того, щоб звільнити простір, зайнятий кротом у кошику, гравець, 
кидаючи кубик, має викинути зображення крота. Тоді кріт видаляється з 
кошика та повертається на город.  
5. Коли гравцеві випадає колір, за який він вже отримав овоч у кошик - нічого 
не відбувається. Черга кидати кубик переходить до наступного гравця.  
6. Гравець не може мати більше одного крота в кошику.  
7. Перший гравець, який збере чотири овочі в свій кошик, оголошується 
переможцем! 
 
 

 

Стережіться! Кроти!  
J08246 

Гра на швидкість 
 

Підходить для дітей віком від 3 до 6 років  
Кількість гравців: 2 - 4  
В комплекті: 1 гральна дошка, 1 гральний кубик, 20 фігурок овочів, 4 кроти  
Тривалість гри: 20 хв.  
Мета гри: першим заповнити кошик овочами.  
 
Ідеальна гра для: 
- розвитку швидкості; 

- розвитку вміння будувати стратегію;  

- концентрації уваги.  
 
Підготовка до гри:  
Всі овочі розміщені в центрі дошки, відповідно до кольору, а кроти - в кожному 
з чотирьох кутків. Кожен гравець має свій порожній «кошик», в який він збирає 
овочі.  
 
Правила гри:  
1. Наймолодший гравець починає гру та кидає гральний кубик. Кубик має 6 
сторін, 4 з яких - кольорові та 2 - із зображенням кротів. Кожен колір має своє 
значення: червоний – помідор, помаранчевий – морква, жовтий – гарбуз, 
фіолетовий – ріпа.  
2. Відповідно до кольору, який випаде на гральному кубику, гравець бере овоч 
з городу та поміщає його в свій кошик. Наприклад, якщо кубик випаде 
червоним боком, гравець бере помідор з дошки та поміщає його в червоний 
слот у своєму кошику.  
3. Якщо кубик випаде із зображенням крота, гравець отримує крота з городу 
та поміщає його у будь-який кольоровий слот у своєму кошику. Як тільки кріт 
поміщається в слот кошика, гравець більше не може поставити в нього овочі. 
4. Для того, щоб звільнити простір, зайнятий кротом у кошику, гравець, 
кидаючи кубик, має викинути зображення крота. Тоді кріт видаляється з 
кошика та повертається на город.  
5. Коли гравцеві випадає колір, за який він вже отримав овоч у кошик - нічого 
не відбувається. Черга кидати кубик переходить до наступного гравця.  
6. Гравець не може мати більше одного крота в кошику.  
7. Перший гравець, який збере чотири овочі в свій кошик, оголошується 
переможцем! 
 


