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Головоломка «Звірятка на поляні»

Головоломка «Яскраві картинки»

повністю збіглися 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.

Тобі доведеться зібрати автобус, парасольку, фламінго і 
Єті. Вони знаходяться на фіолетовому фоні.

Гра-мемо «Котики-мишки»
Сьогодні вночі мишки виходять на полювання за сиром, а 

котики– за мишками.
На столі лежать два шматочки заповітних ласощів. Їх 

складно помітити в темряві, але у мишок гострий нюх. Їм до-
ведеться знайти сир та скоріше віднести його до себе в 
нірку. Але їм загрожує небезпека. Не дай мишкам попастися 
в лапи хитрих вусатих котів!

Мета гри – зібрати за один хід відразу два шматочки сиру 
й нагодувати всіх мишенят.

*Перед початком гри розклади всі картки лицьовою сто-
роною донизу.

Робимо перший хід: перегортаємо дві будь-які картки.
1. Якщо у нас випала комбінація «мишка + мишка», зна-

чить цим двом щасливчикам вдалося втекти від кота. Заби-
раємо їх собі і продовжуємо гру.

2. Комбінація «мишка + кіт» означає, що ми ледь не попа-
лися! Потрібно бути обережнішими, інакше мишок злов-
лять. Повертаємо картки назад і продовжуємо гру.

3. Якщо ми перегортаємо картки «мишка + сир», ми вже 
дуже близькі до перемоги, але ще зарано. Одного шматочка 
сиру не вистачить на всіх. Тому кладемо картки на місце, але 
запам'ятовуємо, де лежить сир.

4. «Кіт + кіт» означає, що ми попалися. Повертаємо всі 
наші картки назад і перемішуємо.

5. Заповітна комбінація – «сир + сир». Коли ви їх знайдете, 
у мишок буде бенкет! Перегортаємо всі картки лицьовою 
стороною догори.

Гра закінчилася. Ми перемогли!

Любий друже!
Ти вже знайомий з Єті? Це добра та пухнаста снігова 

людина! Він підготував спеціально для тебе відразу три ней-
мовірних головоломки зі звірятами! Хочеш розгадати таєм-
ницю його головоломок та продемонструвати всю свою 
кмітливість? Тоді швидше до гри!

Як грати?
Головоломка «Звірятка на поляні»
Перед тобою 9 квадратних карток. На кожній картці з чо-

тирьох сторін зображені половинки картинок зі звірятами. 
Уважно їх роздивися.

Твоя мета – зібрати головоломку так, щоб всі картинки 
повністю збіглися 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.

Тобі доведеться зібрати їжачка, змійку, хом'яка і сову! Вони 
розташовані на блакитному фоні.

Головоломка «Яскраві картинки»
Перед тобою 9 квадратних карток. На кожній картці з чо-

тирьох сторін зображені половинки яскравих картинок. 
Уважно їх роздивися.

Твоя мета – зібрати головоломку так, щоб всі картинки 
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