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Гра «Трикутник» для трьох гравців.

Мета гри
Мета гри – провести кулі вздовж кольорових ліній, щоб кулі не впали в отвори. 
Вам вдасться досягнути мети, якщо всі гравці діятимуть спільно, як одна команда. 

Підготовка до гри
Поставте трикутник на столі так, щоб кожен із гравців сидів навпроти кута з 
отвором, крізь який проходить мотузка. Кожен гравець має взяти мотузку: перший 
гравець бере мотузку з синьою кулею, другий – з червоною, третій – з жовтою. На 
гральному полі є червона цятка, це – початкова позиція кільця, всередині якого 
необхідно розмістити першу малу кульку. Тепер можна починати гру. Підказка: 
спочатку нехай кожен із гравців потягне свою мотузку, і побачите, що станеться.
 
Правила гри
Колір малої кульки всередині кільця відповідає маршруту того ж кольору. Щоб 
кулька рухалася вздовж лінії, кожен із гравців має керувати мотузкою. Невелика 
підказка: зазвичай один гравець веде свою мотузку, тоді як інші двоє ледве 
притримують свої. Щоб змінюват и напрямок руху кільця, гравці по черзі ведуть 
мотузки. Мета полягає в тому, щоб кулька завжди перебувала на поверхні 
грального поля і не потрапляла в отвір. Кулька має потрапити в отвір у кінці: 
червона – в червоний отвір біля червоного кута, жовта – в жовтий, синя – в синій. 
Якщо кулька впаде в отвір на гральному полі,  то вона вибуває з гри.  Гра 
закінчується тоді, коли всі три кульки досягнуть своєї цілі. У такому разі перемагає 
вся команда.

Інший варіант гри
Якщо ви добре освоїли гру, то можна грати вдвох. Вам доведеться керувати двома 
мотузками, а іншому гравцеві – однією.

Інформація для батьків
Гра «Трикутник» тренує майстерність, 
координацію рухів і вміння дитини працювати 
в команді. Постійно змінювана ситуація в грі та 
незмінна командна робота стимулюють 
концентрацію уваги і комунікативні навички. 
Гра підходить для дітей від 5 років.
Ця гра була розроблена науковцями Інституту 
прикладних наук м. Кіль (Німеччина). 




