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Ведмедики і бджоли
Кооперативна гра

Правила

Смачна співпраця
Командна робота може бути не тільки веселою, прибутковою, але навіть… приємною! Візьміть на себе  
роль невтомних бджілок і виграйте медову гонку, де ви зіткнетеся з любителем поласувати медом  
–  ведмедиком-спринтером. На старт, увага, руш!
Чудова розвага під час гри розвиває навички, необхідні для роботи в команді: здатність співпрацювати  
та брати участь у досягненні спільної мети, домовлятися і знаходити компроміс, робити вибір, 
консультуватися з іншими членами групи та брати відповідальність за спільні рішення. Це вчить,  
наскільки важливою і приємною може бути співпраця, а також дозволяє оцінити внесок кожного  
гравця в загальний успіх.
Працьовитим бджолам не байдуже, з якої квітки вони черпають нектар, тому гра також навчає розпізнавати 
кольори, мислити стратегічно та передбачати наслідки власних дій. Все це для того, щоб зібрати всі 
стільники перед тим, як ведмідь досягне лісового вулика, і насолодитися солодкою перемогою.

Кількість гравців: 1 і більше
Час гри: 15–20 хвилин

Вміст гри:

• дошка з ведмежою 
стежкою до меду і на луг

• колесо фортуни з підказкою• ведмедик  
на підставці

• вулик для 
самостійного 
складання

• 3 горщики 
меду

• 2 метелики• 10 стільників• 12 жетонів з бджолами
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Підготовка до гри
Розкладіть дошку, з боку покладіть стільники, жетони з бджолами і колесо фортуни зі стрілкою, 
прикріпленою на боці з малюнками. Розмістіть фігурку ведмедика на підставці і поставте його на стартове 
місце на дошці.

Базовий варіант
Мета гри – кинути всі стільники у вулик до того, як ведмідь повністю переміститься по дошці і стане  
на вулик.
Наймолодший гравець крутить колесо. Намальований квадрат показує рух гравців (внутрішнє коло  
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Якщо вам вдасться 
розмістити на лузі 
горизонтальний, 
вертикальний або 
діагональний ряд  
з 3 бджіл, ви кидаєте 
стільники у вулик.

Ведмедик спить 
– не робить 
жодного руху

Ведмедик біжить  
– пересуваєте його  
на 2 місця вперед

Ведмедик 
озирається назад 
– пересуваєте 
його на 1 місце 
назад

• колір, який випаде на внутрішньому 
колі, означає колір квітки на лузі  
(на дошці), на яку можна  
покласти один жетон  
бджоли;

• малюнок ведмедя  
на зовнішньому колі  
означає рух фігурки  
по доріжці  
з підказками:

Ведмедик гуляє  
– пересуваєте його  
на 1 місце вперед

Ви склали ряд бджіл, киньте 1 стільник у вулик!
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з кольорами) і ведмедика (зовнішнє коло із зображеннями ведмедика):
Зробивши ряд заберіть з дошки жетони бджіл, які його утворили (решта складених жетонів залишаються  
на дошці) і покладіть їх біля дошки – вони будуть доступні для використання в наступних ходах.
Якщо всі квіти намальованого кольору вже вкриті, не рухайте бджіл. Хоча кожен гравець крутить колесо  
і отримує підказку, ви все одно можете порадитися та вирішити разом, куди покласти жетон бджоли.

Варіант для молодших бджілок
Перед початком гри поставте 3 горщики меду на 3 місця на ваш вибір на маршруті ведмедя. Якщо на одному 
з них стоїть ведмідь, він з’їдає вашу пастку і не рухається під час наступного ходу. Після цього ходу зніміть  
з дошки мед, який вже з’їв ведмідь. Решта гри виглядає так само, як і в базовому варіанті.

Варіант для турбо-бджілок
Перед початком гри покладіть 2 метелики на 2 квітки на ваш вибір на дошці. Гра ведеться як у базовому 
варіанті, але колір, який вам випаде на колесі, означає, що ви спочатку переносите будь-якого метелика 
на квітку цього кольору, а лише потім можете покласти на дошку жетон із бджілкою. Не можна посадити 
бджолу на квітку, яку вже займає один із метеликів.
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