
ГРА 7 СІМЕЙ
Від 5 до 99 років. Від 2 до 6 гравців.

Зміст: 42 карти, 7 сімей
Кожна сім’я пронумерована від 1 до 6.
Червона сім’я, Помаранчева сім’я, Жовта сім’я, Зелена сім’я, Синя сім’я і Бузкова 
сім’я.

Мета гри: Зібрати якомога більше сімей. І пам’ятайте, не всі сім’ї однакові. Кожна сім’я 
є відмінною, унікальною і особливою. 

Правила гри: Кожному гравцеві надається 7 карт. Решта знаходиться в купі щоб 
красти. Гравці групують свої карти по сім’ям.
Гра відбувається за годинниковою стрілкою. Її починає наймолодший гравець.
Кожен з гравців по черзі просить гравця за його вибором персонаж з якоїсь сім’ї (для 
цього йому необхідно мати хоча б одну карту цієї сім’ї).
Якщо він отримає карту, яку попросив, він продовжує грати. Якщо він не отримає її, 
він краде, і настає черга наступного гравця.
Коли гравцеві вдається зібрати 6 карт одної сім’ї, він каже “Сім’я! “і кладе всі 6 карт на 
стіл. Потім він буде продовжувати грати і попрость іншу карту.
Гра закінчується, коли всі сім’ї зібралися разом, і пояснюється склад кожної з них. 
Супроводжується пояснювальний лист щодо різноманітності кожної з сімей.

1. Сім’я з двох лесбіянок (студентка-гігієністка і пожежниця) 
ЧЕРВОНА  

Точка зору дорослих/підлітків
Джина і Ріта познайомилися під час подорожі Південно-Східною Азією, їм було по 25 і 
28 років відповідно, вони закохалися і вирішили жити разом. Ріта працює пожежницею 
у своєму містечку, а Джина вчиться на гігієністку. Минулого року Діану усиновили за 
допомогою національного процесу усиновлення. Зараз вони проживають на фермі з 
батьками Ріти, дідусем і бабусею Діани, а також у них є собака на ім’я Рос. 

Точка зору дитини
Джина і Ріта познайомилися молодими, коли подорожували Азією. Вони стали дуже 
близькими друзями, завжди були разом і чудово проводили час, тому закохувалися 
одна в одну. Пізніше вони вирішили створити сім’ю і усиновили Діану. Сьогодні вони 
втрьох щасливо живуть разом із цуценям Рос на фермі батьків Ріти. Рита працює 
пожежницею, а Джина навчається. 



2. Прийомна сім’я з двох геїв різної національності (медик і фармацевт) 
ПОМАРАНЧЕВА

Точка зору дорослих/підлітків
Саїд народився в Рабаті, а Свен – у Копенгагені, вони познайомилися декілька років 
тому на конгресі в Барселоні. Саїд – фармацевт, а Свен – лікар у центрі первинної 
медичної допомоги в своєму містечку. Минуло декілька років і вони вирішили 
прийняти у свою родину дитину. Після проходження всього процесу вони прийняли у 
сім’ю Фату з Африки, якій зараз 4 роки; Фату буде проживати і рости в цій сім’ї, поки 
не знайде прийомну сім’ю. У Саїда і Свена також є син Роджер, який навчається за 
кордоном. Нещодавно сім’я переїхала жити до батька Свена, а поблизу проживає 
його сестра на ім’я Софія. 

Точка зору дитини
Саїд народився в Марокко і працює в аптеці, а Свен – у Данії і він працює лікарем. 
Багато років тому вони зустрілися на робочій зустрічі в Барселоні, і дуже добре 
зійшлися разом. Минали дні, вони стали зустрічатися і одружилися. Одного разу 
вони побачили по телевізору, що потрібні сім’ї для прийому хлопчиків і дівчаток, які 
прибувають з Африки і не змогли знайти для себе сім’ю. Вони прийняли до себе 
4-річну Фату, поки вона не знайде свою родину. У Саїда і Свена є дорослий син 
Роджер, який навчається за кордоном. Вся родина проживає в будинку батька Свена, 
у них є сусідка Софія — сестра Свена, а також тітка Роджера, і тимчасово Фату.

3. Монобатьківська сім’я: лесбіянка, яка пройшла штучне запліднення (професійна 
тенісистка) 
ЖОВТА

Точка зору дорослих/підлітків
Розер із раннього дитинства чітко розуміла, що хоче стати матір’ю, і для цього вона 
скористалася репродуктивною технологією. Разом зі своїм сином Дідаком вони 
утворюють монобатьківську сім’ю. Він захоплюється футболом, та це й не дивно, 
адже Розер — професійна спортсменка. Завдяки особливостям роботи матері вони 
жили в Англії, Австралії та США. А тепер вони оселилися в Каталонії, і Розер зняла 
житло біля своїх дядьків Рамона і Пере. Незважаючи на те, що Розер довгий час жила 
далеко через роботу, у Розер дуже хороші стосунки зі своєю подругою Джудіт, яка 
бере значну участь у житті Дідака. 

Точка зору дитини
Розер — мати Дідака. Ще з дитинства вона чітко усвідомлювала, що не хоче мати 



партнера, а хоче бути матір’ю самостійно. Тож вона звернулася до медичної клініки, 
і їй надали відповідну допомогу. Після 9 місяців вагітності народився Дідак. Розер і 
Дідак подорожували багатьма країнами, тому що вона тенісистка. Вони жили в Англії 
та Австралії, а тепер живуть у Каталонії у квартирі біля дядьків Розер, яких звуть 
Рамон і Пере. Джудіт і Розер — близькі друзі з дитинства, іноді вони зустрічалися і 
чудово проводили час, граючи з Дідаком.

4. Гетеросексуальна сім’я з інтерсексуальною дитиною (джемовий бізнес) 
ЗЕЛЕНА

Точка зору дорослих/підлітків
Хосеп і Сандра — родина у сільській місцевості, яка має невеликий бізнес з 
виробництва джемів. У професійному плані вони складають добру команду: Хосеп 
відповідає за адміністративні завдання, а Сандра — за комерційні. Але бізнес 
із виготовлення джемів має свою історію: його започаткували батьки Хосепа, 
Крістіна та Марсель. Хосеп і Сандра — батьки близнюків Алеїкс і Софії. Алеїк є 
інтерсексуальною дитиною, ідентифікує себе хлопчиком і хоче працювати у секторі 
моди, а його сестра-близнючка Софія хоче присвятити себе науковим дослідженням. 

Точка зору дитини
Хосе та Сандра — подружжя, яке багато років виготовляє та продає джеми в 
маленькому містечку. Він працює в офісі, а Сандра виготовляє і продає джеми. 
Разом вони складають дуже добру команду. Магазин джемів має багаторічну історію, 
оскільки його створили батьки Хосепа, Крістіна та Марсель, ще коли були молодими. 
Хосеп і Сандра також є батьками близнюків Алеїкс та Софії. Коли народився Алеїкс, 
лікарі не знали, хлопчик це чи дівчинка, тому батькам довелося дозволити Алеїкс 
вирішити. Коли він виросте, він хоче працювати у світі моди, а його сестра-близнючка 
Софія хоче бути науковою дослідницею.  

5. Сім’я з транс-жінки та бісексуальної цис-жінки з дітьми (майстриня-механік та 
бібліотекарка)  
БУЗКОВА

Точка зору дорослих/підлітків
Ольга народилася із чоловічою статтю. Все своє життя вона хотіла присвятити себе 
механіці і після завершення професійного навчання відкрила свою майстерню. Вона 
познайомилася з бібліотекаркою Сонею, коли та привезла свою машину ремонтувати 
в гараж. Вони закохалися одна в одну, а через деякий час одружилися. Через 



декілька років вони усиновили двох братів з Кот-д’Івуару, а тепер думають про ще 
одне усиновлення. У будинку також живе брат Ольги. Дуже часто їх відвідують дідусь 
і бабуся, тато і мама Соні, які живуть в Андалусії. 

Точка зору дитини
Ольга народилася з пенісом, проте завжди відчувала себе дівчинкою. Вона вивчилася 
на механіка і змогла відкрити власну майстерню з ремонту легкових і вантажних 
автомобілів. Вона дуже щаслива, оскільки змогла створити сім’ю з дівчиною Сонею, 
яка працює в бібліотеці. Вони всиновили двох братів із Кот-д’Івуару та думають про 
наступне усиновлення. У будинку також проживає брат Ольги, який є дядьком дітей, 
до них часто приїжджають бабуся і дідусь (тато і мама Соні), які живуть окремо.  

6. Сім’я з вагітного трансгендерного чоловіка та небінарної жінки (комерсанти) 
ТЕМНО-СИНЯ

Точка зору дорослих/підлітків
Коли Хосе народився, у нього була жіноча стать. У дитинстві та підлітковому віці він 
розумів, що не відчуває себе комфортно зі своєю статтю, тому у віці 15 років прийняв 
рішення зробити перехід і приймати тестостерон, щоб зробити свою зовнішність 
більш чоловікоподібною і таким чином почуватися комфортніше у своєму тілі. Він 
є власником магазину органічних продуктів, і під час роботи познайомився з Бел, 
котра працює продавцем у цьому секторі. Бел не ідентифікує себе ні з чоловічим, ні 
з жіночим родом, вона вважає себе небінарною особою -enby-. Наразі вони очікують 
первістка, і саме Хосеп вирішив завагітніти. Від попередніх стосунків у Бел є донька 
Елізабет. Сім’я міркувала над тим, щоб переїхати жити до батьків Хосепа, оскільки 
вони старші і потребують більше уваги, у них також є кіт на ім’я Кет. 

Точка зору дитини
Хосе народився в тілі дівчинки, але завжди почувався хлопчиком. Коли йому було 
15 років, він почав приймати ліки, щоб бути хлопчиком, а не дівчинкою. Сьогодні 
він є власником магазину, де продають здорову їжу. Одного разу Бел зайшла до 
магазину, відтоді вони покохали одне одного і вирішили створити сім’ю. Бел завжди 
жила в тілі жінки, але вона не відчуває себе ні хлопчиком, ні дівчинкою. Зараз вони 
дуже щасливі, очікуючи свого первістка, якого Хосеп носить у своїй утробі. У Бела 
є ще одна донька Елізабет. Тому Елізабет часто проводить час із Белом і Хосепом. 
Вони хочуть поїхати жити до батьків Хосепа, тому що вони дуже старі і потребують 
допомоги вдома. У батьків Хосепа також є кошеня на ім’я Кет. 



7. Монобатьківська сім’я: чоловік-гей та прийомна донька (вчитель бойових мистецтв) 
БЛАКИТНА 

Точка зору дорослих/підлітків
Еліес має 40 років, він — вчитель бойових мистецтв. Упродовж багатьох років у 
нього були стосунки з Манелем, але, незважаючи на те, що вони більше не разом, 
вони підтримують добрі стосунки, оскільки Еліес завжди підтримував його, коли той 
відчував дискримінацію через своє гендерне самовираження. Вона часто їздить до 
нього і до дітей Еліеса, з якими дуже добре ладнає, незважаючи на те, що між ними 
немає родинних зв’язків. Вже рік Еліес є батьком двох усиновлених дітей, братика і 
сестрички Балу та Наї з Індії, які люблять відвідувати своїх бабусь і дідусів, які живуть 
у прибережному містечку.  

Точка зору дитини
Еліес — 40-річний чоловік, який працює вчителем тхеквондо. Упродовж багатьох 
років у нього був партнер на ім’я Манель, і хоча стосунки розпалися, вони і далі 
залишаються близькими друзями. Минув рік відтоді, як Еліес усиновив своїх дітей 
Балу та Наю, братика і сестричку з Індії, і вони також чудово проводять час, коли 
Манель до них приїжджає. Крім того, Балу та Ная дуже люблять відвідувати дідуся 
та бабусю та разом проводити літні канікули, також разом з Манелем, оскільки вони 
живуть у місці, де є пляж, і вони можуть купатися та грати в ігри.  


