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няколко варианта на игра – основен, два допълнителни, вариант за по-лесна игра, 

вариант с усложняване за по-трудна игра. 
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Цел на играта 

Чудо! Колата беше преди малко там, а сега я няма! След това забелязваш,че стаята ти е 

много разхвърляна и ти трябва да я изчистиш незабавно.Може би вината не е твоя, а на 

вълшебните духчета! Понякога те ходят с стаята ти и ти крадат играчките, като ги 

поставят в своите магически торбички. Но когато откриеш тези торбички и видиш 

какво е скрито вътре, духчетата ще трябва да върнат всичко, което са взели. Целта на 

играта е да намерите толкова играчки повече, колкото можете. 

Преди първият кръг, играчите могат да се запознаят с игралния материал и всички 

фигури в играта. 

• Дървените фигури могат да се поставят и върху картинките на картите. 

• Да пипаш предмет и да познаеш какъв е по допир е доста сложна задача. 

Играчите могат да пробват преди да започне играта. 

• Играта може да се играе по няколко варианта.(карт. стр.7). 

 

Съдържание на играта 

8 торбички,10 дървени фигури,10 карти,10 празни карти,1 книжка с инструкции 

  

Подготовка за играта 

Изберете 8 дървени фигури и съответстващите на тях карти. 

Останалите фигури и карти се връщат в кутията. 

Сложете една дървена фигура във всяка една от торбите и ги затворете. Сега поставете 

торбичките на масата и ги разбъркайте. Проверете, след като ги разбъркате, дали 

торбичките са хубаво разпръснати и не се припокриват една с друга. 

Картите се разбъркват и се поставят с лице надолу в купчина. 

 

Как се играе играта 

Най-младия играч започва. 

Обърнете най-горната карта и я поставете така, че всички да могат да я видят. 

Сега погледнете изобразената фигура върху картата. Скоро ще трябва да я откриете! 

Всички вдигат ръце нагоре и казват „Фидъл!Фидъл!”. Това е сигналът, който показва, 

че играта започва. Играчите се впускат в състезание и започват да търсят правилната 

дървена фигура. 



Ще стане леко забавно, защото двама играчи могат да се озоват на една и съща 

торбичка. 

Има някои основни правила: 

• Нямате право да отваряте магическата торбичка и да поглеждате в нея. 

След като играч е взел вече торбичка, друг няма право да я взима от него. 

• Ако торбичката е върната отново в средата на масата, чак тогава друг 

играч може да я вземе . 

Ако мислите,че имате изобразената на картата фигура, държите торбичката в себе си и 

извиквате „Фидъл!Фидъл!”. В такъв случай, останалите играчи трябва да спрат да 

търсят фигурата в другите торбички. 

Отворете торбичката, извадете фигурата и я поставете върху картата, за да може 

останалите да я видят. 

Това правилната фигура ли е? 

- Да? Добре за вас! Вашата награда е да задържите картата. 

Поставете фигурата отново в торбичката, върнете торбичката в средата на масата и 

разбъркайте  отново. 

Сега обърнете следващата карта. Играчите отново вдигат ръце, извикват 

„Фидъл!Фидъл!” и следващия кръг започва. 

- Не? Различна е фигурата? 

За съжаление, вие не печелите карта и си взимате почивка от този кръг. Поставете 

отново фигурата в торбичката и я поставете отново в средата на масата. 

Преразбъркайте фигурите в торбичката отново. Сега е ваша отговорност кога да дадете 

сигнал за старт на играта. След сигнала, останалите играчи продължават да търсят 

липсващата фигура. 

Ако всички играчи, с изключение на един са открили грешната липсваща фигура  

Този играч печели кръга и е разрешено да се вземе картата, дори да не е с липсващата 

фигура. Сега се обръща следващата карта. Всички вдигат заедно ръце и новият кръг 

започва. 

Край на играта 

Играта приключва тогава, когато всички карти са взети от играчите. 

Играчът с най-много карти печели. 

Ако децата са малки и не могат да смятат все още, могат да поставят картите си на 

купчина. Най-дългата купчина от карти печели. Възможно е и в играта да има няколко 

победителя. 

 

Можете да направите играта по-лесна… 



• Да играете с по-малко на брой фигури, съответно карти (например 5,6 фигури и 

съответстващите им карти) 

• Да изберете само фигури с лесно разпознаваема форма. 

Можете да направите играта по-трудна… 

• Кажете на останалите играчи, че им е позволено да опипват само с една ръка. 

Ако сте на възрастови групи, може малките да опипват и с двете ръце, а 

възрастните само една. 

• Играйте с всички дървени фигури, без нито една да остане в игралната кутия. 

Съответно в играта ще са и всички съответни карти на към фигурите. 

Допълнителен вариант на играта 1 

Може да вземете каквито неща искате (каквито набележите) от къщата ви. 

(примерно:ръчен часовник, монета,снимка). Нарисувайте тези предмети на празните 

карти и сте готови за игра. 

 

Допълнителен вариант на играта 2 

Тук децата се редуват по едно и също време.Подготовката за играта е същата като за 

стандартния вариант. 

 

Как се играе 

Най-малкия играч започва. Най-горната карта се обръща. 

Опитайте се да намерите правилната фигура с чувство за допир. Може да опипвате 

колкото торбички искате, докато не изберете тази, в която мислите, че е правилната и 

липсваща фигура. Отворете торбичката и проверете дали сте избрали правилно. 

- Правилната фигура ли е? Да? - значи  може да вземете картата при себе си. Ред е 

на следващия  играч. 

- Различна ли е фигурата? - тогава картата се връща в купчината и е ред на 

следващия играч. 

 

Край на играта 

Играта може да приключи, когато всеки от играчите е минал по равен брой пъти, 

колкото и останалите. Играчът с най-много карти печели играта. Възможно е в играта 

да има няколко победителя. 

- Тази инструкция е предоставена на бълг.език от  

- е  официален партньор на  за България 

- Поетете нашия сайт и разгледайте всички настолни игри www.haba.ilinor.bg 

 


