
Ïðàâèëà ãðè CRAZY
ЛотоЛото

Любий друже!
Сьогодні ми разом йдемо до супермаркету за покупками. Щоб нам 

було максимально весело, ми будемо грати в лото! Швидше клич 
друзів, і вирушаємо на CRAZYшопінг!

Підготовка до гри

У грі беруть участь 2-4 гравці. 

Необхідно розподілити списки покупок і кошики для продуктів між 
усіма гравцями. Ці кошики і будуть вашими гральними полями.

Якщо грає дві людини, то кожен може взяти собі по 2 гральних 
поля. Якщо гравців четверо, то кожен бере по 1 гральному полю. 

Всі фішки з продуктами викладіть в центрі столу лицьовою сторо-
ною донизу і перемішайте їх.

Правила гри
Починає гру наймолодший учасник. Далі хід переходить за годинни-

ковою стрілкою.
1.  Учасник, який починає гру, перегортає одну фішку з продуктами. 

Якщо в його списку покупок є такий самий продукт, що і на фішці, він 
кладе цю фішку до свого кошика. Цей же гравець робить наступний 
хід.

2.  Якщо продукт, зображений на фішці, відсутній у списку покупок, 
гравець повертає фішку на стіл.

3. Фішки перемішуються, і хід переходить до наступного гравця. 

4.  Перемагає той, хто швидше за всіх заповнить кошик усіма про-
дуктами зі свого списку!

Веселої гри та шалених емоцій!
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