
бонусні бали
Бонусні бали нараховуються за зіставлення карток 
певного типу. Відповідні картки вказані внизу кожної 
картки. Бали нараховуються за кожну відповідну 
картку. Картки Wild Card для отримання бонусних балів 
не використовуються.

* S: = підмет
(Нижня частина картки)
Це означає, що картка іменника 
отримує бонус, ТІЛЬКИ коли воно 
є таким, що служить підметом в 
реченні, де використовується ця 
картка дієсловапользуется эта 
карточка глагола. 

Noun + Verb

Location + Noun

Location + Verb

Adjective + Noun

Adjective + Location

Noun + Extra

Extra + Location

Картка, яка ОТРИМУЄ 
бонусні бали

Картка, яка ДАЄ 
бонусні бали

*

Як грати

Deck Discard
Pile

Player 1 Player 2

Player 4
Dealer

Player 3

SET-UP

Після того, як всі гравці зробили хід, раунд 1 
закінчується. Проводиться 3 повних 
раунду,коли гравці ходять по черзі. Після 
закінчення 3 раундів кожен гравець читає 
складене ним речення. Проводиться 
підрахунок балів і бонусних балів за речення 
кожного гравця. Перемагає той, у кого більше 
балів. Наступним здає гравець 1, і т. Д.

2: Візьміть з колоди таку ж 
кількість карток

картки гравця
the monster

N1d S: skip/tease +5

3

the monsters 6

the hero

N1b S: play/help +5 

6

the heroes 3

D 5

vampire/magician
dance/play +3

on an island

L1c

1: Покладіть 1, 2 або 3 
картки в відбій горілиць

кожен хід

У грі беруть участь від 2 до 6 гравців.
Перемішайте все картки. Виберіть того, хто 
буде роздавати картки. Роздайте кожному 
гравцеві по сім карт малюнком донизу. Решта 
карти знаходяться в колоді малюнком донизу 
так, щоб кожен міг до них дотягнутися. Обрані 
карти складаються поруч з колодою. Гравці 
скидають карти під час свого ходу, кладучи їх 
горілиць.

Першим ходить гравець, що знаходиться 
зліва від того, хто здає карти. Далі хід 
передається за годинниковою стрілкою. 
Гравець дивиться в свої картки і виставляє їх 
так, щоб скласти одне повне речення. Щоб 
правильно скласти речення, користуйтеся 
підказками знизу картки і підбирайте 
відповідні символи.

При своєму ході гравець може скинути до 3 
карток і взяти з колоди інші. Нові картки 
можна додавати в речення або замінювати 
ними інші. Гравець також може 
використовувати картку PvP. Дотримуйтеся 
вказівок, наведених на картці PvP. 

Якщо гравець під час свого ходу може 
скласти 1 речення, використавши всі сім 
карток, він кладе їх, і партія закінчується. 
Картки PvP «грай в свою чергу» до таких 
гравцям не застосовуються. 

порядок гри

підготовка

ходи

3 Раунд

Допоможіть! У мене немає іменника або дієслова

Якщо у вас немає іменника або дієслова, будь-яка з 
ваших карток може виступити в ролі Wild Card. 
Переверніть таку картку малюнком донизу і покладіть 
на бажане місце в реченні. Така картка приносить 0 
балів і не враховується для отримання бонусних балів.
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Примітка: Картки «миттєва гра» 
використовуються до ходу першого гравця.

Картки PvP («гравець проти гравця»)

Якщо візьмете з колоди картку «миттєва гра», 
використовуйте її до початку партії.
Під час свого ходу можна використовувати тільки 1 
картку PvP. 
(Картки «миттєва гра» не рахуються розіграними 
вами.)
Картку PvP можна використовувати до або після того, 
як ви скинете карти і візьмете з колоди інші.
Розігруючи картки PvP, кладіть їх перед собою. 
(Не скидайте картки PvP, які використовуєте)
Можна скидати картки PvP, які ви не хочете 
використовувати.

Ознайомтеся з інструкціями, 
наведеними на картках

PvP02

doublepoints
Keep in your hand.

This card gives x2 points (NOT including bonuses) for ONE of the cards in your sentence.
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1) Під час свого ходу гравець може скидати 
картки і брати їх з колоди або обміняти ОДНУ 
свою картку на ОДНУ картку з відбою.
2) Для початку гри гравцям можна роздавати 
по 5,6 або 8 карток.
3) Можна записувати рахунок і продовжувати 
гру, поки один з гравців не набере 200 балів.
4) Якщо ви можете скласти речення, 
використовуючи всі 7 наявних у вас карток, 
не змінюючи їх, ви отримаєте +5 балів.

Можліві правила

Mojo Family Fun - це гра з реченнями.  
Гравці складають речення, використовуючи 
картки.
   Виберіть єдине або множинне число на 
картках з іменниками.  
   Виберіть слова дії на синіх і зелених картках.
   Виберіть слова часу на помаранчевих 
картках.
   Виберіть описові слова на фіолетових і 
жовтих картках.
Поєднання певних карток приносить бонусні 
бали.
На гру і інших гравців можна впливати за 
допомогою спеціальних карток типу «гравець 
проти гравця» (PvP).
Щоб виграти, наберіть найбільшу кількість 
балів!

TM

Ретельно перемішайте всі картки.
Кожен гравець отримує по 7 карток.
Зі своїх карток гравець складає 1 речення.
Партія складається з 3 раундів.
У кожному раунді кожен гравець робить 1 хід.
При кожному ході гравець може скинути до 3 
карток і взяти з колоди таку ж кількість карток.
Після проходження 3 раундів прочитайте 
пропозицію і підрахуйте бали.
Виграє той, у кого більше балів.

Короткий опис правил:

C Copyright 2021 Mojo English PTE. LTD.

Як складати 
речення

Починайте з картки іменника. 
Це ПІДМЕТ у реченні. Наступними можуть 
бути жовті, сині, рожеві або зелені картки.

Внизу кожної картки є підказки 
про те, які картки можуть йти до і 

після цієї

Далі покладіть зелену картку. 
Це ДІЯ у твоєму реченні. Далі можуть йти 
картки: Місце, час або червона.

Підбирайте однакові 
символи часу щоб 
використовувати 
правильні слова часу в 
реченні.

Використовуйте синю картку, 
відповідну сірому символу часу на 
помаранчевих картках.

Порожні символи часу означають, що 
слова можна використовувати в 
будь-якому часу: минуле, сьогодення або 
майбутнє

Підбирайте відповідні смайлики, щоб 
використовувати правильні слова на картці 
іменника, на синій, зеленій і жовтих картках.

Фіолетові і жовті картки містять описи 
іменників - людей, тварин, місць або речей

Підбирайте ці символи на чистих і жовтих 
картках так, щоб вони відповідали картками 
іменника і часу

Покладіть помаранчеву картку.
У реченні це буде ЧАС.

Більш повне керівництво по складанню 
речень можна знайти на аркуші з правилами 
або на нашому каналі в YouTube mojoen-
glish.com
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Картки, які 
можуть бути 

після

Картки, 
які 
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іменника

Зелена картка показує, що перед 
нею може йти іменник (в однині або 
множині), синя картка або рожева 
картка идут перед ней.

Зелена картка показує, що після неї 
може стояти місце, помаранчева 
картка часу або червона картка.
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4x Картки «гравець проти гравця» - взяти, подвоїти 
бали, повернути, подивитися подвоєння
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(take, double points, bring back, seeing double)

64 карточки

singular
plural

singular 
or plural

Nouns

задати число
унікальний кодТип картки

10x Картки іменників - людина, 
тварина або предмет (підмет)

6x Картки з додатковою інформацією - дають 
додаткову інформацію про іменник. Підрядні 
означальні речення

2x Картки Wild Card - можуть використовуватися 
замість карток будь-якого типу

7x Картки прикметників - опис іменника

3x Картки спілок - пов'язують частини 
пропозиції

6x Картки місця - де відбувається дія

10x Картки дієслів - дія

5x Допоміжні картки дієслів - час пропозиції 
(час дієслова)

3x Картки часу - коли відбувається дія

4x Картки прислівники - змінюють 
прикметник або дієслово

F Частота (наріччя частоти)

D Ступінь (наріччя ступеня)

як часто щось відбувається і постійні дії

описує інтенсивність прикметника або прислівника

4x Картки прийменників - допомагають зв'язати 
дієслово з іменником (підлягає)


