
НАСТІЛЬНА ГРА L.O.L. SURPRISE «РОЗКРИЙ МІЙ СЕКРЕТ!» 
 

ІНСТРУКЦІЯ.
Склад: 
- 1 велика пластикова куля; 
- 20 маленьких куль-сюрпризів; 
- 4 картки гравців з малюнками; 
- 1 спонж з поролону; 
- 1 інструкція.

Мета гри: 
Переможцем гри стає гравець, який першим накриє всі кола на гральній картці
маленькими кулями. Всередині кожної маленький кулі є зображення – сюрприз, що
проявляється при надавлені на вологий спонж. Відкривайте маленьку кулю і якщо
зображення-сюрприз співпадає із малюнком на картці – накривайте ним порожне коло.  

Умови гри: 
1. Кожний гравець обирає одну із карток.  
2. Розмістить велику кулю всередині грального поля. 
3. Змочить водою поролоновий спонж, що лежить всередині великої кулі і ретельно вижміть його.  
4. Всередину великої кулі покладіть 20 маленьких куль. 
5. В процесі гри кожен гравець по черзі дістає одну маленьку кулю і відкриває її. Для того, щоб
дізнатися, яке саме зображення-сюрприз є в кулі, гравець змочує її, надавлюючи на вологий спонж.
6. Якщо зображення співпало з зображеннями на картці гравця, накриваємо кулею порожне коло на
картці.  
7. Якщо зображення не співпало, переверніть відкриту кулю зображенням донизу і залиште на кулі
з тканини для повного висихання, зображенням донизу.  
8. Закривайте маленькі кулі тільки після її висихання і повного зникнення зображення. 
9. Після завершення гри, переконайтеся, що спонж і маленькі кулі повністю висохли, потім
помістить всі елементи всередину великої кулі і закрийте її.  

Починаємо гру!  
Починає гру наймолодший гравець і потім по черзі зліва направо.  
1. Гравець 1 - обирай будь-яку маленьку кулю з великої кулі. 
2. Відкривай маленьку кулю і змочуй її, натиснувши на вологий спонж. Будь дуже обережним, щоб
інші гравці не побачили зображення!  
3. Якщо зображення-сюрприз співпадає із будь-яким малюнком на твоїй картці, тоді покажи всім
гравцям і сміливо розміщуй на порожньому колі власної картки зображенням вверх. Тепер в тебе
вже заповнено одне коло! Після цього, черга переходить до інших гравців. До кінця  гри, залишай
кулі, які співпали з малюнками на картці відкритими. 
4. Якщо зображення на кулі не співпаде із будь-яким малюнком на твоїй картці, не показуй його
нікому. Поклади кулю на коло з тканини обов’язково зображенням донизу. Поки грають інші
учасники, твоя куля висихає і зображення поступово зникає. Коли знову буде твоя черга грати, тобі
необхідно обережно закрити кулю і повернути її всередину великої кулі. І після цього ти знову у грі і
обираєш кулю.   
5. Учасники грають по черзі, зліва направо, доки хтось першим не заповнить всі кола на власній
картці!   
Переможець- це гравець, який першим заповнив всі порожні кола на власній картці, тобто всі
обрані зображення-сюрпризи співпали із малюнками на картці.         


