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

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

 
 
Привіт! Я – малий AMIGO, і я покажу вам, як працює ця гра. 

Розважайтесь! 
 
amigo-spiele.de/01735 

 

RINGLDING 
 

Гра Хаїма Шафіра з ілюстраціями Б. Стахулетц та Б. Шпелгер 
Гравців: 2–6 
Вік: від 4 років 

Тривалість: прибл. 10 хвилин 
 
 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ГРИ 
32 роздавальних картки 
72 гумки для волосся, по 12 синіх, жовтих, зелених, помаранчевих, рожевих та білих  
1 дзвінок 

 

ІДЕЯ ГРИ 
Усі діти намагаються якнайшвидше надіти на пальці комбінацію з гумок для волосся, 
зображених на картках. 
 

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ 
Дзвінок кладуть посередині столу. Краще на тканину або повсть, щоб захистити стіл 
від подряпин. 32 картки перемішуються і кладуться в стопку коло дзвіночка лицевою 
стороною вниз. Гумки для волосся розподіляються навколо дзвіночка і карток на 

столі. 
 

ПЕРЕБІГ ГРИ 
Найстарший гравець перевертає верхню картку колоди та кладе її відкритою поруч 

з нею. Як тільки картка стане видимою для всіх, усі гравці намагаються якомога 
швидше надіти на пальці гумки для волосся, як показано на карті. 
Той, кому вдасться це зробити першим, повинен швидко вдарити по дзвіночку рукою 

з гумками для волосся. Якщо у нього всі гумки для волосся на пальцях у 
правильному порядку, він може залишити собі відкриту карту як нагороду.  
Однак, якщо він припустився помилки і взяв неправильні гумки для волосся або не 

натягнув їх на пальці в правильному порядку, він повинен повернути одну зі своїх 
уже виграних карток у середину в якості штрафу. Хто має заплатити штрафну 
картку, але ще не виграв жодної, той пропускає наступний розіграш. 

У грі удвох це означає, що інший гравець виграє наступну картку без бою.  
Для розіграшу наступної картки гумки для волосся повертаються в середину столу, 
а попередній переможець перевертає наступну картку. 

 
 

ЗАКІНЧЕННЯ ГРИ 
Гравець, якому вдасться першим виграти п’ять карток, стає переможцем. 
 

ВАРІАНТ ГРИ 



Якщо ви хочете трохи ускладнити RinglDing, ви можете після кількох партій зіграти 
в цей варіант: 

Картку не кладуть відкритою посередині столу, а лише показують приблизно на 5 
секунд, а потім знову закривають. Після закривання картки гравці починають 
якомога швидше натягувати на пальці гумки для волосся, щоб відтворити 

комбінацію з картки. І тут гравець, який першим дзвонить у дзвіночок, виграє картку 
– якщо він все зробив правильно. Якщо він припустився помилки, він повинен 
віддати одну зі своїх карток як штраф. 

 

ПОРАДА ДЛЯ БАТЬКІВ 
Картки з долонями ілюстровані таким чином, що завдання можна виконувати, 
тримаючи долоню і тильним і внутрішнім боком. Тому дітям, яким зручніше 

користуватися лівою рукою, не знаходяться в невигідному становищі. 
 
 

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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