
 

Diese Spielanleitung ist nur zusammen mit der deutschen Original-Regel verwendbar. 

These game instructions can only be used with the original German rules. 

 
 

Дивись! 
Чим відрізняється? 
 
amigo-spiele.de/04903 
 

Гра Хаїма Шафіра з ілюстраціями Карен Крейг 
 
Гравців: 2–6    Вік: від 4 років    Тривалість: прибл. 10 хвилин 

Вміст: 32 гральних карток 
 

Ідея гри 
На кожній картці зображено майже однаковий сюжет з обох сторін. 
Іноді рибка в акваріумі, іноді вона вистрибує. 

Під час гри одна дитина перевертає картку, а всі інші діти намагаються зрозуміти, 
яка картка це була. 
Хлопчик перекрутив шапку? Хтось вимкнув світло в домі? Той, хто швидше 

виявить різницю, може додатково покласти на середину одну зі своїх карт. Виграє 
той, хто першим позбавиться всіх своїх карт. 
  

Підготовка до гри 
Кожен гравець отримує кількість карток залежно від кількості гравців, та складає 
їх перед собою в стос. 
 

• 2 гравці – 6 карток • 4 гравці – 5 карток • 6 гравців – 4 картки 
• 3 гравці – 6 карток • 5 гравців – 4 картки  
 

Додатково посередині кладуть 5 карток. Неважливо, якою стороною догори. 
Решта карток не потрібні і кладуться назад у коробку. 
 

Аннетте 
Софі 
Джул 

Торстен 
Анна 
 

Хід гри 
Починає наймолодший гравець. Всі інші гравці заплющують очі, і перший гравець 
перевертає будь-яку карту в середині. За сигналом «Дивись! Чим відрізняється?» 
усі гравці одночасно відкривають очі і намагаються якомога швидше знайти 

перевернуту карту. Кожен гравець має лише одну спробу! 
Той, хто першим знайде правильну карту, може покласти одну зі своїх карток в 
середину і тепер хід переходить до нього. 

Якщо жоден із гравців не знайде потрібну картку, гравець, який її перевернув, 
може покласти одну зі своїх карток у середину, і знову настає його черга. 
 
Подивіться діти, це так просто! 

Починаймо! 



 
 

Аннетте 
Софі 
Джул 

Торстен 
Анна 
Приклад: Анна починає і перегорнула картку з будильником. Аннет першою 

побачила; що час на будильнику змінився і тому може покласти одну зі своїх 
карток в середину. Тепер її черга перевертати картку. 
 

Кінець гри 
Гра закінчується, як тільки гравець покладе в середину свою останню картку. Цей 
гравець перемагає. 
 

Лише 2 гравці? Не проблема! 
Якщо грають тільки 2 гравці, тоді, звичайно, важлива не швидкість, а пильне око! 

Інші правила такі самі. 
 

Порада батькам: Дивись! із зовсім маленькими дітьми 
Навіть дуже маленькі діти можуть з ентузіазмом брати участь у грі. Однак краще 

зменшити кількість карток і заохочувати дитину розповідати про зміну на картці у 
вигляді короткої історії: «Горила взяла банан», «Світлофор загорівся червоним» 
або «Мурашка виповзла на гриб». Маленькі історії полегшують вашій дитині 

запам’ятовування відмінностей між сюжетами. 
 
Привіт діти, а ви теж знаєте ці ігри? 

 
 
Ви придбали якісний продукт. Якщо у вас все ж є підстави для рекламації, 

зв’яжіться з нами напряму.  
У вас є питання? Ми з радістю на них відповімо: 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, 

Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach 
www. amigo-spiele.de, Ел. пошта: hotline@amigo-spiele.de 
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