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Игра: Пижамено парти 

Възраст: 7-13 години 

Брой играчи: 2-4 

Продължителност на играта: 20минути 

Съдържание: 80 карти, 4 пионки, 1 зар, 1 игрално поле 

 

Цел на играта: разреши серия от предизвикателства и завърши пръв 

Подготовка за игра: Всички играчи поставят своята пионка на старта. Започва първият играч и 

хвърля зара. Предвижва пионката с толкова хода напред колкото е показал зара. Ако играча 

хвърли 6, предвижва пионката си 6 хода напред и хвърля отново като придвижва пионката толкова 

хода напред колкото е показал и вторият зар. 

Ход на играта: 

Ако попаднете на поле обозначено със специална картинка трябва да извършите това, което ви 

показва квадратчето: 

-2, -3, върнете пионката с 2 или 3 квадратчета, +2, +3 – минавате 2 или 3 квадратчета напред. Ако 

попаднете на квадратче с действие, трябва да извършите обозначеното действие. 

 



 

Ако попаднете на оцветено квадратче вземете карта от колодата със съответният цвят и вижте 

какво предизвикателство трябва да извършите. Ако другите играчи преценят, че сте се справели с 

предизвикателството може да минете три квадратчета напред. Ако се откажете или не се справите 

с предизвикателството трябва да се върнете две квадратчета назад. 

 

Ако попаднете на двуцветно квадратче може да избирате между двата цвята, обърнете картата с 

предизвикателството от цвета, който вие сам изберете. Ако другите играчи преценят, че сте се 

справели с предизвикателството може да минете три квадратчета напред. Ако се откажете или не 

се справите с предизвикателството трябва да се върнете две квадратчета назад. 

 

Ако попаднете на четирицветно квадратче, другите играчи избират кой цвят карта с 

предизвикателство да вземете. Вие сте задължени да приемете предизвикателството, която са 

избрали другите играчи. Ако другите играчи преценят, че сте се справели с предизивикателството 

може да минете три квадратчета напред. Ако се откажете или не се справите с 

предизивикателството трябва да се върнете две квадратчета назад. 

Победител е този който пръв стигне края на игралното поле. 

Карти предизвикателство: 

 

Зелено предизвикателство  Синьо предизвикателство Розово предизвикателство  Оранжево предизвикателство 

Предизвикан си да...   Измисли история  Лична история   „Ако бях...” 



  Оранжеви карти    

„Ако бях...Представи си какъв би бил, ако беше...” 

1. Ако беше подводно животно би бил...  11. Ако беше телевизионно програма бих  

      бил... 

2. Ако бях цветя бих бил...   12. Ако бях държава бих бил... 

3. Ако бях цвят бих бил...    13. Ако бях куче бих бил... 

4. Ако бях музикален инструмент бих бил... 14. Ако бях професия бих бил... 

5. Ако бях спортист бих бил...   15. Ако бях актьор бих бил... 

6. Ако бях част от дреха бих бил...  16. Ако бях комикс герой бих бил... 

7. Ако бях плод бих бил...   17. Ако бях певец бих бил... 

8. Ако бях книга бих бил...   18. Ако бях насекомо бих бил... 

9. Ако бях напитка бих бил...   19. Ако бях продукт за разкрасяване бих бил... 

10. Ако бях сладкиш бих бил...   20. Ако бях игра или играчка бих бил... 

  РОЗОВИ КАРТИ   

„Разкажи история, която се е случва на теб или какви чувства и емоции предизвиква тази 

карта у теб” 

1. Музика      11. Бебе 

2. Книга или разказ    12. Училище  

3. Твоята най-тъжната история   13. Кой са ти най-модните дрехи 

4. Как харчиш джобните си пари   14. Първа целувка 

5. Нещастна любовна история   15. Филм, който обожаваш или мразиш 



6. Любовна история    16. Кошмар или страшна история 

7. Последното писмо, което си написал  17. Минало или бъдещо пътуване 

8. Най-голямото ти наказание   18. За твоите приятели  

9. Любимо предаване    19. За различен цвят на кожата 

10. За твоите родители    20. За бъдещата ти професия 

 

 ЗЕЛЕНИ КАРТИ  - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  

1. Вържи косата си в конска опашка  11. Скачай като жаба 

2. Вържи много конски опашки   12. Имитирай слон 

3. Изчерви се      13. Плачи като бебе 

4. Ще бъдеш гъделичкан    14. Разкажи един виц 

5. Направи смешна муцуна   15. Лакирай си ноктите  

6. Имитирай маймуна    16. Застани на глава 

7. Имитирай тюлен    17. Нарисувай животно, което ти кажат със  

      затворени очи 

8. Сложи три книги върху главата си и ходи 18. Движи се в стаята със завързани крака 

9. Изпей една песен    19. Ходи като пиле 

10. Блей като овца     20. Напиши две изречения в рима 

 

 



  СИНИ КАРТИ  - ИЗМИСЛИ ИСТОРИЯ  

Разкажи измислена история за картинката от картата или какви чуства предизвиква тази карта у 

теб 

 

1. Фея       11. Дух 

2. Облак      12. Улица без изход 

3. Катинар       13. Клетка  

4. Врата        14. Риба в аквариум 

5. Писмо       15. Ръкостискане  

6. Спирала      16. Карта на света 

7. Петно      17. Звезда  

8. Бележка     18. Свещ  

9. Дворец      19. Пожар  

10. Филмова звезда    20. Черна котка 

 


