
Игра „Едно,две и ХОП“, арт. N: 300178  

Игра от серията „Моите първи игри“ за деца на възраст 2+ 

Първа вълнуваща състезателна игра за малки жабчета 

Три варианта на игра + свободна игра 

Забавна игра за най-малките, с която развива у децата фина моторика, концентрация, 

внимателно наблюдаване и броене, първа среща с числата 1,2,3. В единия вариант е 

включена и съобразителност. 

Илюстрации: Анна Карина Биркенсток 

Времетраене : 5 до 10 минути,всяка игра 

 

Скъпи родители, 

Поздравления за това, че сте купили игра от серията”Моите първи игри”. Вие сте 

направили правилното решение, тази игра ще успее да помогне на детето ви по много 

начини. То ще развие: фина моторика, концентрация, внимателно наблюдаване и броене. 

Преди всичко играта е много забавна!Децата учат,докато се забавляват. 

Пожелаваме ви много забава и хубави моменти! 

 

Съдържание: 1 основна игрална дъска, 1 игрална дъска, 2 жаби, 3 блокчета, 1 зар с точки(1,2), 1 

зар със символи и точки, 1 книжка с инструкции 

1.Свободна игра и откриване на детайли 

В свободната игра детето ви ще опознава игралния материал. Играйте с детето си! Разгледайте 

инструкцията заедно. Разкажете на детето си какво може да се отрие върху игралните дъски. По 

този начин вие упражнявате езика, речника и вниманието на Вашето дете. Можете да 

измислите и игрални сцени. Като пример: Жабата посещава патиците или може да прескача  от 

блокче на блокче. Естествено, можете да оставите детето си да пуска жабата по наклона на 

игралната кутия  и тя да скача в езерото. Това вече е забавно! 

 

2.Едно,две –малко скокче на жабата 

Преди да започнете играта: (стр.10-картинка) 

Както е показано на картинката, така поставете двете игрални полета. Игралното поле, което се 

намира пред езерцето, трябва да е от страната на къртицата, тоест от светлозелената страна. 

Поставете на последните три квадратчета, блокчетата, върху който жабите ще скачат. 

(Подредете ги по големина). Всяко дете избира с коя жаба да играе и я поставя пред полетата, 

както е указано. Пригответе светлозеления зар, а другия го върнете в кутия за игра. 

…и играйте! 

Децата играят по посока на часовниковата стрелка. Детето, което може най-силно и бързо да 

извика „Квак!” ,започва първи. 

 

На зара се появява: 

Питайте детето си колко точки са се паднали на зара? 

 

Детето премества жабата, колко точки са показани на зара. Кажете на детето си да казва силно 

числата, докато преминава от поле на поле. След като детето е готово, зарчето преминава при 

другото дете. Негов ред е. 

Когато жабите стигнат до блокчетата, децата ги преместват, стъпка по стъпка. Жаба, която е на 

последното блокче, просто трябва да се премести още една стъпка и да скочи в езерцето. 



 

Край на играта 

Детето просто трябва да хвърли зара още един път и да пусне жабата в езерото. 

Допълнителните точки от зара няма да са необходими. Това дете трябва да извика силно 

”Ехооо!Квак!”. Празнувайте заедно и викайте ”Ехооо!Хореййй! Хореййй!”. Така вие създавате 

жабешки концерт. 

 

3.Едно,две-голям жабешки скок 

Преди да започнете: (стр.12-картинка) 

Сглобете играта както в „Малката жаба скача”. Този път обърнете игралната дъска, която се 

намира пред езерото. Обърнете я от страната на тъмнозелената част и мишката. Поставете 

жабите пред полетата, както е указано на снимката. Пригответе тъмнозеления зар, а другия 

върнете в кутията. 

...и играйте! 

Децата играят едно по едно по посока на часовниковата стрелка. Детето,което най-бързо успее 

да каже „Квак!”, може да започне първо и да хвърли зар. 

На зара се пада:(попитайте детето): 

 1,2 или 3? 

Страхотно! Детето премества жабата, колкото полета са указани на зара. 

 Жаба? 

Голям жабешки концерт! Жабите пеят. Всички деца казват силно”Кряк!Кряк!”.  По този начин 

те изнасят весел концерт на жабите! 

Внимание! Бодили- пазете се! 

За съжаление, жабите не могат да стъпват върху всеки квадрат. Ако жаба попадне на поле с 

бодил, то тя няма как да го прескочи. Ето защо жабата трябва да спре пред полето ,да хвърли на 

зара желаещите точки и да прескочи полето с бодила. 

Край на играта 

Детето трябва още един път да хвърли зара и жабата му да влезне в езерцето.Допълнителните 

точки на зара няма да са нужни.Това дете е победител и трябва да извика силно ”Жабешко 

парти!”. Празнувайте заедно и скачайте около масата. 

(стр.13-картинка) 

 

4.Смелите жаби броят до 5 

Сложете игралната дъска. Дървеният материал няма да е необходим (зар,жаби). Изберете 

мястото върху което ще се фокусирате и след това кажете въпроса, който ще зададете. Дайте 

време на детето ви, за да може да помисли хубаво. Броите заедно. Ако даден въпрос е сложен за 

играча и детето не може да отговори,пропуснете го. 

Пример: 

1. Колко жаби можете да видите? 

2. Колко водни кончета можете да видите?  

3. Преброите листата на водните лилии. 

4. Колко жълти патета можете да видите(да преброите)? 

5. Преброите яйцата в гнездото. 

6.Колко червени цветя можете да видите? 

-  Тази инструкция е предоставена на бълг.език от ИЛИНОР 

- С благодарност към Божидара Георгиева за предоставения превод 

- ИЛИНОР е  официален партньор на HABA Germany за България 

- www.haba.ilinor.bg 

http://www.haba.ilinor.bg/

