
Піжамна вечірка
Правила гри

Для дівчаток від 9 років.
Кількість учасниць: 2 або більше.
Ігровий комплект складається з 92 карт:
• 20 карт «китайський портрет»
• 20 карт «фант»
• 20 карт «історія з життя»
• 20 карт «фантазія»
• 12 карт «джокер»

Що таке «піжамна вечірка»?
Запросіть одну або декілька подружок до себе в гості з 
ночівлею. Проведіть вечір, займаючись зачісками та декора-
тивною косметикою, розкажіть одна одній свої секрети, цікаві 
історії і, найголовніше, повеселітесь!

Мета гри
Не мати на руках карт в момент закінчення гри.

Правила гри
Перед початком гри вирішіть, скільки різновидів карт використовува-
ти: один або декілька. Дайте кожній учасниці по два «джокера».
Перетасуйте відібрані карти і навмання, не дивлячись, витягніть одну з 
них. Всі інші карти роздайте учасницям.
Кожна учасниця компонує зі своїх карт пари і викладає їх перед собою 
на столі, лицьовою стороною вгору.
Перша учасниця , бере навмання, не дивлячись, одну з карт своєї сусід-
ки зліва. Якщо вона може скласти пару з цієї карти і будь-якої зі своїх 
карт, то вона викладає цю пару перед собою на столі. В іншому випадку 
карта залишається у неї на руках, а хід передається наступній учасниці. 
Парою вважаються дві карти, на яких зображені однакові (за формою і 
за кольором) квіточки.



Програла та учасниця, у якої залишилася картка на руках в момент 
закінчення партії. У цьому випадку її сусідка зліва ставить їй питання 
або просить виконати завдання («фант»).

Гра за спрощеними правилами
Учасниці можуть просто витягувати карти з колоди, одну за одною, по 
черзі, і ставити одна одній питання або доручати завдання («фанти»).
У цьому випадку потрібно перед початком гри покласти перетасовану 
колоду карт на стіл.
Учасниці грають по черзі: кожна з них витягує одну карту з колоди і 
ставить питання своїй сусідці справа.
Якщо учасниця не хоче відповідати на питання та виконувати завдан-
ня, то вона може відкупитися «джокером». Тоді для неї витягується 
інша карта.
Учасниці можуть тлумачити картинки, як їм хочеться, і ставити 
будь-які питання, навіть особисті.
Нижче наводиться коротка пам’ятка, яку можна використовувати, 
якщо важко що-небудь придумати.

Помаранчеві карти: «китайський портрет»
Уяви собі: якби ти була ...

1- морською твариною, то ти 
була б ...
2- квіткою, то ти була б ...
3- фарбою, то ти була б ...
4- музичним інструментом, то 
ти була б ...
5- видом спорту, то ти була б ...
6- предметом одягу, то ти була 
б ...
7- фруктом, то ти була б ...
8- книгою, то ти була б ...
9- напоєм, то ти була б ...
10- цукеркою, то ти була б ...

11- телевізійною передачею, то 
ти була б ...
12- країною, то ти була б ...
13- собакою, то ти була б ...
14- професією, то ти була б ...
15- актрисою, то ти була б ...
16- персонажем з мультфільму, 
то ти була б...
17- співачкою, то ти була б ...
18- комахою, то ти була б ...
19- косметикою, то ти була б ...
20- грою або іграшкою, то ти 
була б ... 



Блакитні карти: «фантазія».
Які фантазії виникають розгядаючи цю картинку?

1- Фея
2- Хмара
3- Замок
4- Двері
5- Лист
6- Спіраль
7- Пляма (1)
8- Палац
10-Знаменитість

11- Привид
12- Знак «В’їзд заборонено»
13- Клітка
14- Рибка в банці
15- Рука в руці
16- Карта світу
17- Зірка
18- Свічка
19- Багаття
20- Чорна кішка

Рожеві карти: «історії з життя»
Розкажи історію зі свого життя, або скажи, які почуття 

у тебе викликає те, що намальовано на цій карті.
1- Музика
2- Книга (роман)
3- Глибока печаль
4- Кишенькові гроші, заробіток
5- Засмучення в коханні
6- Історія про кохання
7- Лист
8- Великий сором
9- Телевізійна передача
10- Батьки

11- Маленька дитина
12- Школа
13- Мода, одяг
14- Поцілунки
15- Улюблений фільм
16- Страшна історія, кошмар
17- Поїздка (у минулому або в 
майбутньому)
18- Друзі, дівчатка і хлопчики
19- Різні кольори шкіри
20- Майбутня професія 



Зелені карти: «фанти»
1- Зібрати волосся у вузол на 
маківці
2- Зробити безліч маленьких 
«хвостиків» з волосся у себе на 
голові
3- Зробити собі яскраво-чер-
воні щоки
4- Дати себе полоскотати.
5- Намалювати собі рот як у 
клоуна
6- Зобразити мавпу
7- Зобразити тюленя
8- Покласти собі на голову три 
книжки і протримати їх протя-
гом хвилини, щоб не впали
9- Заспівати
10- Побекати як баран

11- Пострибати як жаба
12- Зобразити слона
13- Поплакати як немовля
14- Розповісти смішну історію
15- Розмалювати собі нігті
16- Зобразити дерево груші
17- З зав’язаними очима нама-
лювати те, що попросять
18- Обстрибати кімнату по 
периметру, тримаючи ноги 
весь час притиснутими одна до 
іншої
19- Пройтися курячої ходою
20- Написати вірш в чотири 
строки 


