
УВАГА!
“Звірометр” – це насамперед весела 
гра, яка не претендує стати 
повноцінним довідником чи 
енциклопедією.
Відповідно до цього, у грі “Звірометр” 
не враховані всі можливі способи 
вимірювання порівняльних величин.
Відомості про тварин, вказані у грі, з 
часом можуть виявитися застарілими 
через постійне оновлення актуальної 
інформації. 
Проте варто пам’ятати, що задоволення 
від гри залишається незмінним!



    Якщо ви знаєте, що панда більша за розміром 
ніж білка, це не означає, що ви  можете стати 
кращим у ЗВІРОМЕТРІ. В цій грі учасники 
міряються швидкістю, вагою, пухнастістю та 
тривалістю життя своїх тварин. На кожній картці 
зображено тварину з унікальним набором 
властивостей. Картки з тваринами розкладаються 
у порядку зростання балів однієї з властивостей. 
Щоб стати найкращим у ЗВІРОМЕТРІ, зберіть 
якомога більше тварин у своїй колекції. 

     40 карток із зображенням тварин з 
унікальним набором балів за 4 параметрами: 
вагою, тривалістю життя, швидкістю та 
пухнастістю.
     Вага, тривалість життя та пухнастість 
визначені на основі середніх значень за видом, 
а швидкість – на основі максимального 
показника. Параметри вказані у балах від 
1 до 40. 
     Бали за пухнастість гравці можуть присвоїти 
самостійно в колонці “Оцінка пухнастознавця” 
та використовувати їх для розподілу тварин за 
параметром “Пухнастість”.

     Наймолодший гравець розпочинає гру і стає 
ведучим. Гра проходить за годинниковою 
стрілкою. Наступний гравець після ведучого 
бере з колоди 5 карток і розкладає їх 
зображенням тварин догори. Перевертати 
картки поки що не дозволено.

    Ведучий обирає один з 4 параметрів: вага, 
тривалість життя, швидкість чи пухнастість і 
оголошує його гравцеві. Гравець має 
розмістити своїх тварин у порядку зростання 
значення даного параметра: від тварини, яка 

     
    Гра продовжується доти, доки кожен з 
гравців не зробить по 3 ходи. Після цього 
переможцем стає той гравець, який зібрав 
найбільшу кількість карток з тваринами у свою 
колекцію. Якщо у двох гравців однакова 
кількість карток, то для визначення переможця 
сумують бали за всі 4 параметри кожної з 
тварин. Перемагає гравець, чиї картки з 
тваринами наберуть найбільшу кількість балів.
    
    Щоб гра була динамічнішою, можна 
роздавати картки одночасно всім гравцям. Щоб 
ускладнити гру, можна роздавати не по 5 
карток, а по 7 і більше.

має найменшу кількість балів за обраний 
параметр до тварини з найбільшою кількістю 
балів. Наприклад, від найменш швидкої до 
найбільш швидкої тварини.

     Після того, як картки розкладені, гравець 
перевертає їх. Якщо гравець правильно 
розмістив картки, як нагороду за перемогу він 
може взяти одну із викладених перед ним 
карток з твариною в свою колекцію. Якщо 
гравець припустився помилки, всі картки 
повертаються в колоду і перетасовуються 
заново.КОМПОНЕНТИ

ПІДГОТОВКА ДО ГРИ

ХІД ГРИ

     Перетасуйте всі картки і покладіть
 колоду зображенням тварин догори. 

    Після цього хід завершений і ведучим стає 
гравець, який розкладав картки.

КІНЕЦЬ ГРИ

Лев
Вага
180 кг

Тривалість життя
12 років

Швидкість
80 км/год

Пухнастість

Оцінка пухнастознавця


