
Любий друже! 
Хочеш створити свій кулінарний шедевр? 

Тоді швидше клич друзів, і готуйте смачненькі 
бургери наввипередки! Апетитні булочки, соко-
виті овочі, хрустке листя салату…  Використовуй-
те усі інгредієнти. I не забудьте про прикраси! 

Мета гри — повнiстю зiбрати один бургер 
швидше за iнших гравцiв.

*У грі беруть участь 2-4 гравці.

Пiдготовка до гри 
- Поставте колесо фортуни в центрі столу.
- Розкладіть всі магнітики з частинами бурге-

ра на столі лицьовою стороною догори.
-  Розподіліть між учасниками магнітні гральні 

поля із зображеннями бургерів. 
-  Якщо гравців троє, то одне поле залишаєть-

ся поза грою. Якщо гравців двоє, то кожен бере 
собі по два поля.

- Починає гру наймолодший учасник. Далі 
хід передається за годинниковою стрілкою.

Хiд гри
1. Перший гравець крутить колесо фортуни і 

виконує дію, на яку вкаже стрілка. Далі ходить 
наступний гравець.

*Всього у нас є 10 варіантів дій. Кожному з 
них відповідає свій значок. 

Уважно їх вивчи та запам'ятай значення. 

візьми собі одну булочку; 

вiзьми собі огiрки;

вiзьми собi помiдори;  

вiзьми собi листя салату; 

вiзьми собi котлету; 

вiзьми собi сир;

вiзьми собi прикрасу; 

забери у суперника одну будь-яку скла-
дову бургера (крiм прикраси) i поклади 
на стiл до iнших iнгредiєнтiв; 

забери у суперника одну будь-яку скла-
дову бургера (крiм прикраси) i поклади 
поруч зi своїм гральним полем; 

пропусти один хід. 

*Будьте уважнi! Магнiти iндивiдуальнi для 
кожного бургера. Не переплутайте їх, iнакше ви 
не зможете зiбрати свiй.

*Якщо стрiлка вказала на частину бургера, 

яка у гравця вже є, вiн крутить колесо форту-
ни ще раз. 

*Якщо стрiлка вказала на собачку або 
мишеня, але у суперникiв нiчого забирати, 
гравець крутить колесо фортуни ще раз.

2. Перемагає той, хто першим повнiстю 
збере один свiй бургер.

Кожен бургер складається з 2 булочок, 5 
iнгредiєнтiв (огiркiв, помiдорiв, листя салату, 
сиру, котлети) та 1 прикраси.  

Увага! Якщо у грi беруть участь двоє грав-
цiв, кожен заповнює одразу 

два поля. Але переможе 
той, хто першим ПОВНIСТЮ 
заповнить одне з них.
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Веселої 
та апетитної гри! 


