
ЛОТО ОВОЧІ 
Настільна гра  

Для дітей від 5 років 
Для 2-4 гравців 
Тривалість гри: 30 хвилин

Кожен гравець отримує картку для заповнення та підписує її своїм 
іменем. Ця картка буде використана пізніше для демонстрації черговості 
комбінацій. Кожен гравець бере поле лото і розміщує його перед собою. 
Залежно від кількості гравців використовується певна кількість фішок із 
овочами та фруктами, а інші вилучаються з гри:

- Для 2 гравців: для гри обираються фішки з тими овочами та фруктами, 
що відповідають зображенням на полях гравців (тобто 2 x 9 = 18 фішок).

- Для 3 гравців: для гри обираються фішки з тими овочами та фруктами, 
що відповідають зображенням на полях гравців (тобто 3 x 9 = 27 фішок).

- Для 4 гравців: використовуються всі фішки.

Давид  

3    3 3    5    2  

J02691

У складі набору:
4 поля лото, 36 фішок із зображеннями фруктів та овочів, 1 бавовняний 
мішечок, 4 картки для заповнення, 5 кубиків, 1 маркер.

Мета гри – першим заповнити ігрове поле. 

• Підготовка до гри:

• Правила гри:
Гру починає наймолодший гравець. Він робить ставку у вигляді 
однієї, двох або трьох фішок. Після цього кожен гравець забирає з 
мішка ту кількість фішок, що відповідає початковій ставці. Всі ці фішки 
розміщуються лицьовим боком вгору на столі. 

Кожен гравець має право тричі кинути кубики для вибору найкращої 
комбінації. Гравець, який починає, кидає 5 кубиків одночасно;

якщо отримана комбінація не влаштовує 
гравця, гравець може перекинути один, 
декілька або всі кубики для отримання кращої 
комбінації. Потім гравець записує комбінацію в 
картку. Гравець, у якого випадає найкраща
комбінація, виграє джекпот (тобто всі фішки зі ставок, зроблених на 
початку раунду) і розміщує відповідні фішки на своєму полі лото. Фішки, 
які не збігаються з картками, розміщуються в мішечку. Гравець, який 
виграє джекпот, першим кидатиме кубики в наступному раунді.

Зверніть увагу: якщо у гравців випадають однакові комбінації, виграє 
той, у кого сума чисел більша. Наприклад, якщо в гравця А випало три 
трійки, а в гравця B три четвірки, виграє гравець В, оскільки 3x4 >3x3. 
Якщо випадають абсолютно однакові комбінації, гравці кидають кубики 
ще раз.

Можливі комбінації (в порядку збільшення):
Пара: 2 ідентичні кубики
Подвійна пара: двічі 2 ідентичні кубики
Три в ряд: 3 ідентичні кубики
Чотири в ряд:  4 ідентичні кубики
Фул хауз:  три в ряд та 1 пара
Малий стріт: послідовність з 4 кубиків
Великий стріт: послідовність з 5 кубиків
Покер: 5 ідентичних кубиків

Гравець, який першим заповнює поле лото фішками, оголошується 
переможцем.

Спрощений спосіб гри: гравці можуть просто кидати кубики. Гравець, у 
якого випало найбільше число (сума чисел 5 кубиків), виграє джекпот.

Інший спосіб гри: можна грати в лото, витягуючи фішки з мішечка. 
Кожен гравець по черзі витягує фішку з мішечка. Якщо фішка збігається 
з зображенням на полі, гравець заповнює нею своє поле лото. Гравець, 
який заповнить поле лото першим, виграє гру!

• Завершення гри:


