
Топ-10 

Стратегічна гра 

Підходить для дітей віком від 5 до 10 років 

Кількість гравців: 2 - 8  

В комплекті: 68 карток 

Тривалість гри: 15 хв.  

Мета гри: стати першим серед тих, хто викладе всі свої картки та набере 

суму з 10 тварин. 

Ідеальна гра для стимулювання: 

- вміння додавати; 

- стратегії; 

- концентрації уваги 

Підготовка до гри:  Розподіліть по 7 карток для кожного гравця або по 10 карток 

для більш тривалих ігор. Поверніть номерну картку з колоди, щоб розпочати гру. 

Решту карток складіть в колоду. 

Правила гри: Гру починає гравець, який найкраще зімітує курку. Кожен з них по 

черзі бере одну картку (крім випадків, коли він завершує набір). Коли гравець 

набере необхідну суму тварин на картках -  вони знімаються з гри. Далі  Гравець 

бере нову картку з тих, що є в нього з початку гри. Якщо гравець не може грати, 

він бере картку та пропускає свою чергу. 

Нумерація карток: 

Гравець, який починає гру кладе свою першу картку поруч з колодою, інші гравці 

стежать за ним. На картках зображено від 1 до 6 тварин. Мета полягає в тому, 

щоб скласти 10 тварин (зображення на картках). Додавати можна різних тварин. 

Наприклад: 1 корова, 4 курки, 2 поросят, 3 кролика. Якщо гравець збирає суму з 

10 тварин, карти знімаються з гри. Гравець бере нову картку з тих, що є в нього з 

початку гри. 

Типи карт: 

Картка "Пропустіть свою чергу". Значення картки: тварина обмежена. Черга 

переходить до наступного гравця. 

Картка "Зміна напрямку". На картці зображена тварина, яка тримає плакат зі 

стрілками. Напрямок гри змінюється. Якщо наступним гравцем мав бути гравець 

зліва, то гравець, який буде далі грати, - це гравець справа. 

Картка "Візьміть картку". На картці зображена тварина, що стрибає через паркан. 

Це означає, що наступний гравець бере картку. 

Картка "Візьміть дві картки". На картці зображені дві тварини, що перестрибують 

через паркан. Це означає, що наступний гравець бере 2 картки. Як тільки 

наступний гравець взяв картку - гравець може продовжувати гру. 

Картка "Я дам тобі одну картку". На картці зображення тварини в тачці, яку 

штовхає інша тварина. Гравець, який грає цією карткою може "дарувати" картку 

гравцеві на свій вибір. 
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