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 3 – 10 години             2 – 4 играчи       15 минути 

 

Четири снежни човечета се опитват да прекосят заедно реката. За да успеят, те трябва да стъпват по 

малки ледени късчета, но внимателно, защото ледът се топи! 

Включва: 1 игрална дъска, 12 карти „Айсберг“, 4 снежни човека и 1 зарче. 

Цел на играта: Всички играчи заедно трябва да пренесат снежните човечета до другия край на 

реката преди ледът да се е стопил.  

Подготовка за игра:  Подгответе игралната дъска и  я поставете в центъра на игралното поле. 

Поставете 12-те айсберга на обособените места в реката. Позиционирайте снежните човеци  в 

началото на игралното поле.  

Как се играе: Най-малкият играч започва и играта продължава по посока на часовниковата стрелка. 

Той/Тя хвърля зара: при 2, 3, 4 и 5 започва да мести снежният човек част по част, като се започне с 

главата, средната и накрая долната част.  

- От стартова позиция – местите първо главата, средната част и накрая долната. Броят на 

точките върху зара показва с колко хода трябва да преместите съответната част. 

- От един айсберг на друг – веднъж стъпили на леда, снежковците, могат да бъдат местени от 

един на друг айсберг. Частите на снежния човек могат да се местят направо или встрани, но 

не и по диагонал. 

- От айсберг към финална позиция – когато играч е достигнал другия край на реката следва да 

подреди в обратен ред снежния си човек – отдолу на горе до главата.  

Знак „Слънце“ – Този символ е на мястото на #1 и #6 на зарчето. Когато попаднете на него трябва 

да махнете айсберг по ваш избор от игралното поле. Снежковците няма да могат да стъпват на това 

поле в следващите ходове.  

Забележка: Не можете да махате айсберг върху който има снежен човек. Ако всички айсберги са 

заети не правите нищо. 

Под всеки айсберг има символ: шапка, морков или копче. Ако при махането на айсберг от дъската 

са се открили и трите символа може да преместите един цял снежен човек с една позиция. Когато 

редът ви приключи, започва следващият играч. 

Победа: Побеждавате, когато и четирите снежни човечета са успели да прекосят реката.  

Губите, ако прекалено много карти „Айсберг“ са премахнати от игралното поле и снежковците няма 

как да достигнат края на реката.. Опитайте късмета си отново! 

 


