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2020 рік неочікувано розпочався із випробувань. Але завдяки досвіду 
професіоналів ми зможемо подолати будь-які труднощі! СТОП КОРОНА — 
більше, ніж просто гра. Це справжнісінька шпаргалка з правил попере-
дження коронавірусу. Захиститися простіше, ніж може здаватись, і твоя 
відповідальність та знання насправді можуть вберегти здоров’я бага-
тьох. Завдяки цій грі ти з легкістю опануєш потрібні знання із запобіган-
ня розповсюдженню COVID-19. Цьому сприяє не тільки цікавий ігровий 
процес, але й розуміння того, що отримані знання допоможуть вберегти 
здоров’я собі та оточуючим в реальному житті! Тож мерщій збирайте 
компанію та скажіть пандемії «СТОП КОРОНА!».

Мета гри

Знайти якомога більше зв’язків між зображеннями на двох картах. Зв’я-
зок або відповідність — це певні дії чи засоби, які потрібні для того, щоб 
захистити себе від хвороби COVID-19. Наприклад «Скупчення людей» та 
«Дотримуйся дистанції 2 метри» або «Смартфон із бактеріями» та «Ан-
тисептик з серветкою».
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Розкладання карт
На початку гри на стіл викладаються дві колоди карт «сорочкою» вниз.

Хід гри
Всі гравці одночасно починають роздивлятися верхню пару карт, щоб 
знайти зв’язок між зображеннями на них. Щойно хтось знаходить такий 
зв’язок, він каже «СТОП КОРОНА!» Після цього цей гравець розповідає, 
яку саме пару він утворив, і забирає ці карти собі. Щойно відкривається 
нова пара карт, всі знову починають їх роздивлятись, щоб утворити 
черговий зв’язок. І так поки не закінчаться карти.
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Хто виграв
Після того, як карти на столі закінчилися, всі починають рахувати кіль-
кість утворених пар. Виграє той, хто набере найбільшу їх кількість.

Правила гри «Збери більше»
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Хід гри

Кожен із гравців починає шукати зв’язки між зображеннями на верхній 
карті на столі та однією із тих, які у нього в руці. Аналогічно до першої 
гри, щойно хтось із гравців знаходить такий зв’язок, він каже «СТОП 
КОРОНА!» Після цього він показує свою карту, розповідає, яку саме пару 
утворив, але тепер скидає обидві карти у відбій. І знову всі гравці почи-
нають шукати зв’язки.

Розкладання карт

Правила гри «Скидай і вигравай»

На початку гри на стіл викладається одна колода «сорочкою» вниз. 
Карти із другої колоди порівну розподіляються між усіма гравцями.
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Хід гри
Кожен із гравців починає шукати зв’язки між зображеннями на верхній 
карті на столі та однією із тих, які у нього в руці. Аналогічно до варіанта 
«Скидай і вигравай», щойно хтось із гравців знаходить такий зв’язок, 
він каже «СТОП КОРОНА!» Після цього він показує свою карту, розпові-
дає, яку саме пару утворив, але тепер скидає свою карту наступному 
гравцеві за годинниковою стрілкою. Водночас, верхня карта із колоди 
кладеться вниз цієї колоди. І знову всі гравці починають шукати зв’язки.

Хто виграв
Виграє той гравець, який перший за всіх позбудеться своїх карт.

Розкладання карт

Правила гри «Смикай»

На початку гри на стіл викладається одна колода «сорочкою» вниз. 
Карти із другої колоди порівну розподіляються між усіма гравцями. 
Найкраще цей варіант підходить для компаній від трьох гравців або 
більше.

Супер-карта/Супер-пара
Важливою відмінністю цього варіанта є те, що тут присутня Супер-карта. 
Якщо хтось знаходить декілька зв’язків між картами, то він може скину-
ти свою карту будь-якому іншому гравцеві (водночас, верхня карта із 
колоди скидається у відбій). Це збільшує шанси на перемогу, оскільки у 
такому разі супернику доведеться скидати більше карт.

54



Хто виграв
Виграє той гравець, який перший за всіх позбудеться своїх карт.
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Ти впевнений, що утворив правильну пару з картинок, але інші 
гравці шепочуть чи вигукують, що ці картинки не складають 
пару? Ось список правильно зіставлених пар, що покликані 
нагадати тобі правила превенції від поширення коронавірусу. 
Перегляньте разом і ваша суперечка буде вирішена.

1. Надягай маску 12. Мий їжу перед вживанням

13. Мий руки перед прийомом їжі

14. Спи вдосталь від 7 до 9 годин

15. Слідкуй за повноцінним харчуванням

16. Займайся спортом

17. На карантині не сумуй - онлайн затусуй

18. Пери маску і речі після кожного 
використання

19. Часто провітрюй приміщення

20. Вітайся безконтактно та на відстані 2 метрів

2. Дезінфікуй руки антисептиком

3. Використовуй мило під час миття рук

4. Мий руки щонайменше 20 секунд

5. Тримайте дистанцію не менше 2 метрів

7. Викидай використану маскуу смітник із кришкою

8. Дезінфікуй особисті речі антисептиком
(вміст спирту не менше 70%)

11. Змінюй маску кожні 3 години Колiр карт

6. Кашляй або чхай у згин ліктя

21. Під час спілкування одягай маску 
і тримай дистанцію 2 метри

9. У разі захворювання коронавірусом 
самоізоляція має тривати не менше 14 днів

10. При появі симптомів —
звернись до сімейного лікаря

6 7



Публікацію підготовлено за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Думки, висловлені 

в публікації, є позицією авторів і не обов’язково відображають політики 
та погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

та/або ЮНІСЕФ в Україні.


