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Бій на слова
з 3 варіантами

ПОГРАЄМО?
Бій на слова – це гра для вивчення англійських слів на двох рівнях знання мови. В коробці 
знаходиться:

• 105 карт
• ілюстрований словник
• фрази, які знадобляться під час гри

Фіолетовий колір – це набір для початківців, помаранчевий – для вищого рівня. Шукайте спільні 
елементи на картах і вигравайте!

ЯК ПОЄДНАТИ РОЗВАГУ З НАВЧАННЯМ?
Спершу ознайомтесь з новими словами. На картах з ілюстрованим словником знаходиться аж 200 
слів на двох рівнях знання мови. Почніть з легшого набору карт (фіолетовий колір). Завдяки ньому 
ви вивчите або повторите основні слова в англійській мові. Коли ви вже освоїте цю частину слів  
і розіграєте з ними багато ігор, перейдіть до вищого рівня (помаранчевий колір). Не забувайте 
під час гри вживати англійські фрази, які знаходяться на окремих картах. Можна також признати 
додаткові пункти гравцю, який під час гри буде говорити тільки англійською.
So let’s play!

FAMILY
I.  для дітей, які тільки вчаться читати англійською

Виберіть колір карт, якими ви будете грати. Всі карти складіть кольором вниз. Відкрийте на столі 
одну карту. Гравець, який найкраще знає англійські слова, озвучує слово, яке називає один  
з предметів зображених на карті. Завданням інших гравців є якнайшвидше знайти правильний 
результат і показати його пальцем, говорячи при цьому відповідне слово. Гравець, який зробить  
це першим, забирає відкриту карту. Виграє гравець, який збере найбільше карт.

                       

to read!

duck!

rubber!
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WARM-UP?
II. для початківців

Покладіть на стіл дві будь-які картки з одного набору. Намагайтесь якнайшвидше знайти на картах 
елементи, які складають пару. Парою може бути два зображення велосипеда або зображення 
велосипеда і слово bike, або два слова bike. Гравець, який першим знайде пару (слово-слово, 
слово-зображення, зображення-зображення), називає ї ї по-англійськи і забирає дві відкриті карти. 
На кожній парі карт є тільки одне спільне слово. Вкінці гри підрахуйте свої карти. Виграє гравець  
з найбільшою кількістю карт.

IN THE MIDDLE
Виберіть колір карт, якими ви будете грати. Потасуйте карти і поставте одну на середину, а решту 
роздайте порівно всім гравцям. Після цього складіть свої карти кольором вниз у стопку біля себе. 
На три-чотири всі гравці відкривають по одній карті зі своєї стопки і намагаються якнайшвидше 
знайти спільні елементи на своїй карті та на карті, яка знаходиться всередині. Гравець, який 
першим їх знайде, позбувається своєї карти, ставлячи її на карту посередині. В наступному раунді 
потрібно порівнювати свою карту з тою, яку було відкладено на середину у попередньому раунді. 
Гравець, який першим позбудеться всіх карт, виграє і закінчує гру.

                

I’M FASTER
Виберіть колір карт, якими ви будете грати. Потасуйте карти і роздайте кожному гравцю однакову 
кількість. Покладіть свої карти у стопку кольором вверх. На три-чотири відкрийте по одній карті. 
Гравець, який першим знайде спільний елемент на двох будь-яких картах на столі і назве його 
по-англійськи, забирає ці дві карти і відкладає їх набік. Решта відкритих карт попадає на стос 
відкинутих карт. Гра закінчується, коли всі гравці відкриють всі карти зі своїх стопок. Виграє 
гравець, який збере найбільше карт.

НІЧИЯ 
Якщо гра закінчується внічию, можна заграти у поєдинок. Відкрийте одночасно по одній із зібраних 
карт; гравець, який першим знайде пару елементів, виграє поєдинок і, відповідно, цілу гру.
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