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Кількість гравців: від 2 до 4
Вік дитини: від 2 років

Перша гра
Ням - ням

• 16 карток (фрукти, овочі та сік)
• 5 кошиків (5 кольорів)
• гральний кубик (5 кольорів і черв’ячок)

Комплектація гри

Перед початком гри покажіть дитині картки.
Пограйтеся фруктами та овочами, попросіть дитину їх
назвати та вказати, якого вони кольору.

Підготовка
1. Поклади кошики на центр столу.
2. На кожен кошик поклади по одній картці
відповідного кольору (наприклад, яблуко на зелений
кошик).
3. Решту карток, сік та гральний кубик відклади вбік.

Граємо за годинниковою стрілкою. Наймолодший
гравець розпочинає гру і кидає кубик.

Хід гри

Поглянь на кошик такого кольору, який випав:
Якщо в кошику є картка, забери її та поклади перед
собою на столі.
Якщо кошик порожній, ти нічого не отримуєш. Хтось
забрав картку з цього кошика раніше.

Приклад: Софії випав блакитний колір. Вона бере
чорницю з блакитного кошика і кладе її перед собою.
Якби кошик був порожній, Софія не отримала б картку.
Тепер черга Сашка і він кидає гральний кубик.

Що робити, коли випав черв’ячок?

Усі кошики порожні?

Тобі пощастило! Візьми картку з будь-якого
кошика і поклади перед собою.

Якщо ти забрав останню картку зі столу, наповни
кошики. Поклади по одній картці відповідного кольору
на кожен кошик. В нагороду ти отримуєш додатковий
хід – кинь кубик і візьми картку з відповідного кошика.

Кінець гри

Гра закінчується, коли хтось забере останню картку
(більше немає фруктів та овочів в кошиках та на столі).
Гравець, котрий забрав останню картку в процесі гри,
отримує додатково сік.

Виграє той, хто зібрав найбільшу кількість карток
(картка із соком також рахується).

Спрощений варіант гри

Відклади кошики та сік в коробку. В цьому варіанті
гри вони не потрібні. Усі фрукти та овочі погрупуй
на кольори та поклади на центр столу. Гравець
кидає кубик і бере картку відповідного кольору (або
довільного кольору, якщо випав черв’ячок). Якщо

більше немає карток такого кольору, як випадає
на кубику, хід переходить до іншого учасника. Гра
закінчується, коли не залишається більше карток.
Переможець той, хто зібрав найбільше карток.

Спробуй інші ігри з цієї серії:

Відвідай наш сайт krainaplanszówek.pl і завантаж
додаткові матеріали:
• Стаття „Чому варто грати у настільні ігри з
малечею”.
• Поради „Як використати перші ігри для дозвілля
з дітьми”.
• Правила гри „Фруктовий бенкет” яка поєднує
елементи гри „Ням - ням” та „Звірята”.
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