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Фермерът Мол е много зает.Той храни животните и се грижи  за зеленчуците в градината .Но 

заекът е около градината му. 

С малко късмет и правилно мислене,можете да спасите морковите преди заекът да ги изяде. 

Нашия успех зависи от нашия избор. 

 

Съдържание: 

1 заек, 7 моркова, 1 игрално поле, 1 зар със символи, 1 книжка с инструкции 

 

Идея на играта 

Ще успеете ли да съберете  4 моркова, преди заекът да е взел 4 моркова от градината ви? 

 

Подготовка за играта 

Играйте в средата на игралното поле. Игралното поле показва две части-полета  за морковите и 

полета за заека. Поставете заека на полето с неговия символ. Морковите по-късно в играта се 

поставят в дупките си. Пригответе зара и морковите. 

 

Как се играе  

Играйте по посока на часовниковата стрелка. 

Зайците си мърдат нослетата по забавен начин-който успее най-добре да ги имитира може да 

започне първи.Ако не можете да прецените кой е най-добрият ,най-малкият играч започва. 

  

Какъв символ показва зара? 

Морков - може да сложите морков в дупката.Вземете морков от игралната кутия и го поставете 

в светлозеленото игрално поле,в която дупка пожелаете.(стр.8-картинка) 

Няма повече останали моркови? - тогава трябва да вземете морков от тъмнозеленото  игралното 

поле и да го поставите в центъра на масата. 

Лейка = така поливате морковите в градината и те стават все по-големи и по-големи.Вземете 

морков от светлозеленото поле и го преместете в тъмнозеленото.Ако няма моркови в 

светлозеленото поле,може да хвърлите зара втори път.(стр.8-картинка) 

Фермерът Мол = можете да решите сами какво да правите. 

 Може да сложите морков в дупка,ако има останали в игралната кутия  или да решите да 

полеете морковите,който вече са поставени в светлозеленото поле. 

 Ако няма останали моркови в кутията,можете или да ги полеете или да ги изкарате от 

тъмнозеленото поле.(стр.9-картинка) 

Заек - Ох,майко!  Дали ще открадне морков? Преместете заека едно поле напред.  Ако той 

попадне на поле с един или два моркова, за съжаление заекът ги взима. Изкарайте ги от 

полетата им и ги сложете в игралната кутия.(стр.9-картинка) 

Два заека - Премести заека две пoлета напред по посока на часовниковата стрелка.Ако има 

моркови още на първото поле,заекът може да ги вземе. Ако има моркови и на второто поле, 

може да вземе и тях. Изкарайте морковите от дупките им и ги сложете в игралната 

кутия.(стр.9-картинка) 

 



Край на играта 

Играта приключва,когато: 

1.Заекът събере и четвъртият морков .Тогава за съжаление вие губите тази игра.Просто 

опитайте отново.Може да спечелите следващата игра. 

2.Четири моркова са в средата на масата.Вие сте чудесни фермери и спечелихте тази игра. 

Какво ще кажете да отпразнувате с  морковена салата  вашата победа? 

 

Вариант за един играч 

Естествено,че можеш да играеш сам. Ще успееш ли да победиш заека? 
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