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Головоломка «В пошуках скрині»

Головоломка «Піратська команда» 

Свистати всіх нагору!

Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож! Нам дове-
деться познайомитися з веселими піратами. І відплисти 
разом з ними на далекий острів, щоб відшукати скарби! Для 
цього необхідно зібрати три цікавих головоломки! Вперед!

Як грати?

Головоломка «Піратська команда»
Перед тобою 9 квадратних карток. На кожній картці з чо-

тирьох сторін зображені половинки картинок з піратами. 
Уважно їх роздивися.

Твоя мета – зібрати головоломку так, щоб всі картинки 
повністю збіглися і склалися в квадрат.

Але будь уважний! Картки двосторонні! Спочатку визнач, 
чи правильною стороною вони лежать. Для цього розклади 
їх на столі, перегорни за кольором та вибери відповідні.

Потрібні тобі картинки розташовані на фоні карти скар-
бів.

Головоломка «В пошуках скрині»
Перед тобою 9 квадратних карток. На кожній картці з чо-

тирьох сторін зображені половинки картинок з атрибутами, 
необхідними для пошуків скарбів. Уважно їх роздивися.

Твоя мета – зібрати головоломку так, щоб всі 
картинки повністю збіглися і склалися в квадрат.

Але будь уважний! Картки двосторонні! Спочатку 
визнач, чи правильною стороною вони лежать. Для 
цього розклади їх на столі, перегорни за кольором та 
вибери відповідні.

Збери корабель, якір, штурвал та заповітну скриню зі 
скарбами! Вони знаходяться на фоні морської води.

Головоломка «Fishки» 
На морському дні живуть неймовірні риби! Щоб розгля-

нути їх поближче, тобі потрібно впоратися з ще однією голо-
воломкою.

Мета – правильно підібрати трикутні елементи і зібрати з 
них картинку.

Картки потрібно об'єднати між собою так, щоб рибки од-
накового кольору опинилися одна біля одної

Йо-хо-хо, хай щастить, друже! 



Головоломка «Fishки»

Свистати всіх нагору!

Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож! Нам дове-
деться познайомитися з веселими піратами. І відплисти 
разом з ними на далекий острів, щоб відшукати скарби! Для 
цього необхідно зібрати три цікавих головоломки! Вперед!

Як грати?

Головоломка «Піратська команда»
Перед тобою 9 квадратних карток. На кожній картці з чо-

тирьох сторін зображені половинки картинок з піратами. 
Уважно їх роздивися.

Твоя мета – зібрати головоломку так, щоб всі картинки 
повністю збіглися і склалися в квадрат.

Але будь уважний! Картки двосторонні! Спочатку визнач, 
чи правильною стороною вони лежать. Для цього розклади 
їх на столі, перегорни за кольором та вибери відповідні.

Потрібні тобі картинки розташовані на фоні карти скар-
бів.

Головоломка «В пошуках скрині»
Перед тобою 9 квадратних карток. На кожній картці з чо-

тирьох сторін зображені половинки картинок з атрибутами, 
необхідними для пошуків скарбів. Уважно їх роздивися.

Твоя мета – зібрати головоломку так, щоб всі 
картинки повністю збіглися і склалися в квадрат.

Але будь уважний! Картки двосторонні! Спочатку 
визнач, чи правильною стороною вони лежать. Для 
цього розклади їх на столі, перегорни за кольором та 
вибери відповідні.

Збери корабель, якір, штурвал та заповітну скриню зі 
скарбами! Вони знаходяться на фоні морської води.

Головоломка «Fishки» 
На морському дні живуть неймовірні риби! Щоб розгля-

нути їх поближче, тобі потрібно впоратися з ще однією голо-
воломкою.

Мета – правильно підібрати трикутні елементи і зібрати з 
них картинку.

Картки потрібно об'єднати між собою так, щоб рибки од-
накового кольору опинилися одна біля одної

Йо-хо-хо, хай щастить, друже! 
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