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4 варианта на игра, състезателен ефект,   

 

Съдържание 

8 дървени форми (2 от всяка: квадрат, триъгълник, кръг и цветя), 4 двустранни игрални дъски, 1 

зар с цветове, 1 зар със символи, 1 книжка с инструкции 

По този начин се насърчава разнообразието от умения и способности на детето ви; 

Скъпи родители, 

Поздравления за покупката от серията”моите най-първи игри”.Вие сте взели правилното 

решение да дадете  на детето си възможност да се развие.Тези инструкции ви дават много 

съвети и предложения за това как да изследвате игралния материал заедно с детето си и как да 

го използвате в различни игри и моторни умения,концентрация,внимателно наблюдение,както 

и отгатване на цветове и форми.Така ученето се случва ,докато играят и почти без 

усилие.Много игра се получава! 

 

Преди да започнете да играете, моля, натиснете внимателно парчетата пъзел на игралната 

дъска. 

Игра 1: Свободна игра 

При свободната игра, детето ви се запознава с игралния материал. Играй с детето си! 

Разгледайте илюстрациите и парчетата пъзела. Кажете на детето какво е илюстрирано на 

игралните дъски. Покажете формите и цветовете на парчетата пъзел и как се наричат. Поканете 

детето си да постави парчетата пъзел в игралните дъски. 

***Когато детето е запознато с игралния материал, можете да задавате въпроси, свързани с 

нарисуваното съдържание на игралните дъски. Пример: Какво прави Теди? Кое животно може 

да видиш тук? Кой цвят е това? 

Игра 2: Всички помагат на Теди! 

Игра с форми,където детето винаги печели. 

 

Преди да започнете 

Поставете игралните дъски с лицето нагоре (където Теди прави някакви действия) пред детето. 

Поставете дървените части  и зара в центъра на масата. 

И давайте…. 

Децата играят едно по едно по посока на часовниковата стрелка.Този, който може да ръмжи 

най-добре като мечка, започва първи и хвърля зара. 

На зара се показва: Попитайте детето: Каква е формата,показана на зара? 

- Кръг ,триъгълник,квадрат или цвете ? 

Детето казва името на формата. Ако е познало,поздравете го.Помогнете му, ако не знае името 

на формата. Сега детето взима формата, същата като на зара и я поставя на игралната дъска. 



Ако формата вече е сложена на игралната дъска, детето не поставя нищо и не взима част от 

пъзела. 

- Звезда ? 

Страхотно!Всички са щастливи за играча,който може да избере форма по избор.Той избира 

форма, която все още не е поставена върху игралната дъска и казва името й. 

- Лицето на Теди? 

Теди има рожден ден и е щастлив! Всички деца вдигат ръце горе и казват „Днес Теди има 

рожден ден! Урааа!” 

 

Край на играта 

Играта приключва,когато всички форми са сложени на правилните им места.Заедно вие 

помогнахте на Теди да се справи със задачата си. 

 

Игра 3: Кой познава цветовете ? 

Играта се играе като ”Всички помагат на Теди!” (игра 2) със следните промени: 

- Поставете игралната дъска с обърнато лице надолу „Теди” пред децата и използвайте 

цветното зарче. 

- Децата не казват имената на формите, а на цветовете на зара.  

- Когато се падне символа „ звезда“ детето избира по негов избор цвят, а не форма. 

 

Игра 4: Състезателен вариант на „Всички помагат на Теди!” (игра 2) и на „Кой познава 

цветовете?” (игра 3)  

Всичко е като основните правила,но накрая детето с най-висока стойност части от пъзела 

печели играта. 

!!! Съвет: Спечелването и загубата ... са част от играта! Който победи, е толкова щастлив като 

чучулига. Който губи, е тъжен, разочарован и понякога дори ядосан. Покажете интерес към 

емоциите на детето си, бъдете щастливи за него или го утешавайте. Децата, които току-що са 

загубили, трябва да бъдат уверени. Нека знаят, че ще го направят има още един шанс в 

следващата игра. Те ще станат емоционално по-силни и по-добре подготвени за живота си 

нагоре и надолу. 

-  Тази инструкция е предоставена на бълг.език от ИЛИНОР 

- ИЛИНОР е  официален партньор на HABA Germany за България 

- www.haba.ilinor.bg 

 

 


