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Ігровий набір Сортування сміття 

Артикул 44504 
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В ящику містяться: 

50 дерев'яних плиток із зображеннями: з одного боку побутових відходів, а з іншого - 
чотирьох виразів облич у різних кольорах; 
дерев'яна планка із малюнками чотирьох сміттєвих баків різних кольорів; 2 дерев'яні 
гральні кубики з кольоровими колами на гранях. 

Як  грати одному 
Крок 1. Покладіть усі дерев'яні плитки на стіл, малюнками сміття назовні. Вставте планку із 
сміттєвими баками в паз кришки ящика, малюнками до себе. Крок 2. Вкидайте плитки по черзі у 
виїмки під баками відповідно до типу сміття. Коли плитки закінчаться, дістаньте їх і перевірте, чи 
правильно вони були розсортовані. Примітка. Колір намальованих облич, надрукованих на звороті 
плиток, має збігатися із кольором сміттєвого бака. Можна навчитися самостійно сортувати 
сміття, підбираючи кольори. Намагайтеся правильно сортувати сміття, не підглядаючи кольори 
на іншому боці плитки, і щоразу робити це швидше. 

Як грати разом 
Правило 1 
Крок 1. Розкладіть усі плитки на столі, картинками зі сміттям назовні. 
Крок 2. Кожен гравець по черзі кидає гральні кубики. Колір на кубику означає колір 
сміттєвого бака. Оберіть плитку та перевірте одразу, чи співпадає колір намальованого 
обличчя з кольором на кубику. Якщо так, це означає, що гравець сортує сміття правильно. Він 
або вона може залишити плитку. В іншому випадку, має повернути її до інших. 
Примітка. Усміхнене обличчя на кубику означає, що гравець може кинути кубик іще один 
додатковий раз. Сумне обличчя означає, що гравець на цей раз не може вибирати плитку. 
Крок З. Коли всі плитки на столі закінчаться, виграє той, в кого їх зібралося найбільше. 

Правило 2 
Крок 1. Розкладіть усі плитки на столі, малюнками облич назовні. 
Крок 2. Довільно розділіть дерев'яні плитки на однакову кількість між гравцями. Усі мають 
перевернути плитки, зображенням сміття назовні. 
Крок З. Кожен гравець по черзі кидає кубик. І вибирає плитку зі своїх. Переверніть плитку і 
перевірте, чи колір обличчя збігається із кольором кола на кубику. Якщо так, це означає, що гравець 
сортує сміття правильно. Вона або він можуть покласти плитку в ящик. В іншому випадку - 
повернути плитку назад. 
Примітка. Усміхнене обличчя на кубику означає, що гравець може кинути кубик іще один 
додатковий раз.Сумне обличчя означає, що гравець на цей раз не 
може вибирати плитку. 
Крок 4. Виграє той, у кого всі плитки опиняться в ящику. 
Запитання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у 
вас є коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або 
несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас: +38 (044) 465 75 50, info@afk.ua, веб-сайт: 
www.afk.ua 


