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Якщо це твоя перша гра, 
краще грати зі своїми батьками.

Розкладіть всі деталі зображеннями догори.  
Виберіть випадковим чином одну деталь,  

з якої почнете складати ведмежі історії.  
До обраної деталі додайте наступну,  
аби можна було розповісти історію.

Розкладіть всі деталі зображеннями догори. 

Виберіть середні деталі (щоб  можна було прикріпити  
до неї деталь ліворуч або праворуч) і розділіть 

 їх порівну між собою. Три, чотири!!! 
 Починайте шукати деталі, які можна приєднати до ваших. 

Переможцем вважається той,  
хто першим зможе зібрати всі комплекти.

Цей варіант гри підходить для гри з одним із батьків.  
Покладіть всі деталі зображеннями  догори.  
Старший гравець вибирає середню деталь  

(щоб можна було прикріпити до неї деталь ліворуч або праворуч). 
Він показує дитині малюнок та запитує: 

„Що трапилося з малим ведмежам раніше?”.

Завдання для молодшого гравця – вибрати деталь,  
яка буде відповіддю. 

Тепер старший гравець запитує: 
 „А що сталося з ведмежам пізніше?”, 

Молодший знову шукає деталь-відповідь.

Тепер спробуйте так само дізнатися про всі події в житті ведмедів.  
Радимо вам іноді змінювати порядок запитань, щоби урізноманітнити гру.

Малому ведмежаті виповнилося два роки – в світі ведмедів  
він вже досить дорослий хлопчик! Наш герой завжди  

має багато ідей, щоб день пройшов цікаво.

Вчора ведмедик відправився на прогулянку до лісової галявини. 
Скільки там було полуниць! Він набрав цілу корзину, а потім  

влаштував чудовий пікнік. Відпочиваючи на травичці,  
він складав план наступної поїздки.

 Що знайшов ведмедик? Кого він зустрів по дорозі?  
Яка незвичайна пригода трапилася з ним?  

Ви про все це зараз дізнаєтеся.  
Мале ведмежа запрошує вас весело провести час!

Серія ігор “Вже граю” створена спеціально для малюків. 
Вони можуть грати самостійно або разом зі своїми 

батьками. Ігри допоможуть вашій дитині  
досліджувати світ та весело проводити час.
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Мале ведмежа
тріо

Вік 
2-4 роки Щільний 

картон!

Мале ведмежаМале ведмежа
Раніше-пізніше

Вміст коробки:
 8 пазлів з 3-х частин

  освітній плакат
  правила гри

Мале ведмежа
питання

Запросити батьків весело провести час разом  
і спробуйте відповісти на наступні питання: 

 Які події відбуваються на вулиці, а які – вдома?

 Яке звірятко зустріло ведмежа на пляжі?

 Яке звірятко показує ведмедику повітряні кульки?

 Які плоди збирає мале ведмежа разом з матусею?

 На якому малюнку мале ведмежа  
зустріло жовтого метелика?

 Коли ведмежа ліпить сніговика,  
а коли будує замки з піску?

Правила гри

Мале ведмежа
пазли

Мале ведмежа
Хто швидше?


