
Настолна забавна игра Хаба за ловкост и бързина „Хвани ме“, арт. Номер 2571 

3-6 играча на възраст 4-99 години. 

Съдържание: 5 мишки, 1 зар, 1 кръг 

Идея на играта 
Коя мишка ще бъде бърза като светлината , когато котката я нападне? 
 
Подготовка за игра 
Сложете кръга в центъра на масата.  Един играч взима ролята на котка , която се опитва да Сложете кръга в центъра на масата.  Един играч взима ролята на котка , която се опитва да 
хване мишките.  Играчът „котка” взима зара и капана за мишки. 
Всеки играч си избира мишка и я поставя в центъра на масата , като я държи за края на 
опашката. 
 
Как се играе 
„Котката” играч хвърля зара.  Цветът ,паднал се на зара показва коя мишка трябва котката да 
хване.  
Внимавайте!Всички играчи трябва да видят зара. 
 
Ако символ котка се падне на зара -играчът”котка” може да хване която мишка пожелае.  
Играчите трябва бързо да изтеглят своята мишка, без да бъдат хванати от котката. 
Всяка хваната мишка трябва да излезе от игра. 
Ако на  зара се падне  само цвят, само мишката в този цвят трябва да бяга от котката ;  другите 
мишки стоят там където са. 
Внимавайте! Всеки играч ,  който издърпа мишката си,  когато не трябва -излиза от играта.  Внимавайте! Всеки играч ,  който издърпа мишката си,  когато не трябва -излиза от играта.  
Мишките , които не биват хванати се връщат отново в центъра на масата и започват отново. 
 
Край на играта 
Играйте докато не остане само една мишка.  Този играч печели играта и може да вземе ролята 
на котка в следващата игра.  Ако играчите постигнат съгласие,  ”котката” играч може да б ъде 
друг. 
 
Вариант на игра: 
Преди да започнете игра може да се съгласите ,  че мишките ще бягат само , когато се падне 
символ котка на зара. В такъв случай, нищо няма да се случва , когато се падне цвят на зара. 
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