
Настолна игра” Умното Мече се учи да брои”, арт.номер 4547 

‘Мечешка’ колекция образователни игри с числа, за 2 до 5 играчи на възраст между 4 и 

8 години. Съдържа четири варианта за игра 

Включва броеница Умното Мече и три големи зара. 

Автор и илюстрации:  Аня Драйер- Брюкнер 

Продължителност на играта:  Приблизително 10-15 минути  

„Броенето е глупаво” казва малкото мече нацупено. „Едно, две, три! Наистина, лесно се 

брои!” уверява го мама Мецана. „Знаеш ли, че много отдавна бях най-добра в броенето 

сред всички мечки?” Малкото мече гледа майка си с възхищение. „Наистина ли? Това е 

страхотно! Тогава можеш да ми кажеш всичко за числата и броенето!”, отговаря то и 

скача радостно. 

Съдържание: 

1 Броеница Умното мече, 1 зар с числа, 1 зар с ръце/пръсти, 1 зар с точки 

40 карти, Комплект инструкции 

Скъпи Родители, 

Преди да започнете да играете, моля, разгледайте всички части на играта.  

Броеницата 

От единия край на броеницата е Умното мече, от другия – дървени топче, а между тях – 

пет жълти и зелени дървени мъниста. Участниците може да придвижат мънистата 

(които отговарят на числата от 1 до 10) по броеницата, за да упражнят броенето.  

Пример: 

Едно дървено мънисто до Умното мече означава числото 

1 (карт.стр. 4) 

 

Три дървени мъниста до Умното мече означават числото 3 

(карт.стр. 4) 

 

Всички десет дървени мъниста означават числото 10 



(карт.стр. 4) 

 

Зарчетата 

Има три големи зара. На всеки от трите зара има лицето на Умното мече ( на една от 

страните) , а на останалите пет страни има числата от 1 до 5.  

Трите примера показват числото 5: (карт.стр. 4) 

     

Зар с числа   Зар с точки   Зар с ръце/пръсти 

 

Картите 

Има 4 комплекта с карти, с по 10 карти в комплект, съответстват на заровете и на 

броеницата. Комплектите показват числата от 1 до 10 по различни начини: като цифри, 

точки, пръсти или броеница. 

С различните символи, децата се запознават с числата по различни начини: чрез 

пръстите, точките и мънистата на броеницата  

 

Примерът илюстрира числото 7 на картите:  Карти с число, Карти с точки, Карти с ръце 

и пръсти, Карти с броеници (карт.стр. 5) 

                  

Карти с число        Карти с точки 

 



         

Карти с ръце и        Карти с броеница 

пръсти   

След като сте запознали детето с частите на играта, упражнете различни варианти. 

Тогава преценете кои варианти са най-подходящи за детето и неговите знания.  

Съвет:  

За избор на вариант на игра и части, приложете следните правила: 

- От лесно към трудно 

- От познато към ново 

- От простичко броене към по-сложно 

Пожелаваме на Вас и Вашето дете много забавление! 

От създателите на игри, ХАБА 

Вариант 1: Паметта на Умното мече 

Кой ще открие най-много карти, показващи едни и същи числа? ( например 4 пръста и 4 

точки)  

Игра за неограничен брой играчи 

Необходими части: 

Всички карти 

Подготовка за играта 

Картите се разбъркват и се обръщат с лицето надолу. Подреждат се на масата в осем 

редици с по пет карти.  

Как се играе: 

Играе се по часовниковата стрелка. Започва най-големият играч, който се опитва да 

намери съответстваща двойка числа. 

Играчът обръща две карти една по една и съобщава числото. 

• Двете карти са със съответстващо число? 

Браво! Вземете картите. Обърнете още две карти. 



• Двете карти не са със съответстващо число: 

Жалко! Нека другите ги видят и ги обърнете отново с лицето надолу. Ред е на 

следващия участник да обърне две карти.  

 

Край на играта! 

Играта завършва, когато се съберат всички двойки числа на картите. Подредете 

събраните карти една върху друга. Който има най-висока купчинка, е победител.  

 

Вариант за по-малки деца: 

• Изберете които и да е два комплекта карти с по десет във всеки комплект 

и играйте Паметта на Умното мече. 

• Изберете всички карти от определен диапазон числа : например, всички 

карти с числата от 1 до 5 

Вариант 2: Дуелът на Умните мечета 

Печели този, който пръв е преместил мънистата към края на броеницата. Вълнуващ 

дуел между две умни мечета. 

Необходими части: 

Броеницата  и зар по избор 

Подготовка за играта 

Поставете броеницата в центъра на масата. Преместете десетте мъниста в средата на 

връвта и подгответе зара за игра. (карт.стр. 7) 

 

Как се играе 

Играчите се редуват да хвърлят зара. Започва се от най-малкия участник.  

Какво показва зара: 

• Число 

Супер! Отбройте съответния брой мъниста и ги преместете към Вашата страна 

на броеницата.  

 

Важно: 

- Първо, преместете мънистата от средата към Вашата страна 

- Ако няма повече мъниста в средата, може да местите мъниста от тези на 

опонента Ви към Вашата страна 

 

 



 

• Умното мече: 

Мечето е изморено от броене и си почива. Пропускате ред, без да местите 

мъниста. На ход е другия играч. 

Край на играта: 

Играта приключва, когато единия от участниците премести всички мъниста към 

неговата страна на броеницата. Победителят печели този рунд от дуела на Умните 

мечета 

Внимание:  

Последният играч при своя последен ход може да премести към своята страна по-малко 

мъниста от посоченото на зара число.  

Вариант 3: От 1 до 10 

Ще откриете ли числата от 1 до 10 в последователен ред преди Умното мече да е 

преброило до 10?  Отборна игра за неопределен брои играчи 

Необходими части: 

Броеница и който и да е комплект карти 

Подготовка за играта 

Поставете броеницата в средата на масата. В тази игра играчите играят срещу Умното 

мече. 

Преместете мънистата към дървеното топче. Разбъркайте десетте карти от комплекта и 

ги наредете една до друга, с лицето надолу. Уверете се, че картите не се застъпват. 

Как се играе: 

Играе се по посока на часовниковата стрелка. Най-големият играч започва като се 

опитва да обърне карта с най-ниското число. В началото, това трябва да е картата с 

число 1. 

Каква е обърнатата карта? 

• Картата, която търсите? 

Браво! Кажете числото от картата. Тя остава с лицето нагоре до края на играта. 

Сега е ред на следващия играч да търси следващото число.  

 

• Карта с друго число? 

Жалко! Кажете числото. Играчите трябва да запомнят числото. Картата се 

обръща с лицето надолу.  



При това положение, играчът премества мънисто от броеницата към Умното мече и 

казва броя на всички мъниста до Умното мече. Следващият играч е на ход.  

 

Край на играта: 

Играта приключва, когато: 

• Всички карти са обърнати в последователен ред и не всички мъниста са 

от страната на Умното мече. Вие печелите заедно ! Поздравления! 

• Преместите и последното десето мънисто към страната на Умното мече. 

То е преброило до десет. Вие губите, но не се отчайвайте – следващият 

път може да спечелите.  

Вариант 4: Умното мече и числата 

Кой познава числата и първи ще подреди пред себе си три карти? Вълнуваща игра за 

броене и смятане, за 2 до 5 умни мечета 

Необходими части: 

Броеница, който и да е комплект карти, който и да е зар 

Подготовка за играта  

Поставете броеницата в средата да масата и отбележете числото 5 на броеницата – като 

преместите пет жълти мъниста към страната на Умното мече и пет зелени мъниста - 

към дървеното топче. Разпределете десетте карти с лицето нагоре в средата на масата. 

Подгответе зара. 

Как се играе 

Играйте по посока на часовниковата стрелка. Първи е най-малкият играч, който хвърля 

зара. 

Какво се падна на зара? 

• Число 

Кажете числото и преместете съответния брой мъниста от страната на Умното 

мече към дървеното топче или обратно. 

• Мече 

Изберете число от едно до пет и го кажете. След това преместете съответния 

брой мъниста от страната на Умното мече към дървеното топче или обратно.  

 

Важни правила: 

- Ако от единия край на броеницата няма достатъчно мъниста, преместете 

мъниста от  

страната на дървеното топче.  



- Винаги бройте на глас, когато местите мъниста.  

 

След като преместите съответния брой мъниста, от към страната на Умното мече 

остават определен брой. Кажете числото. Вземете карта, показваща същото 

число от масата или от друг(ия) играч  и я поставете пред себе си.  

Ако вече имате тази карта – лош късмет! 

 

Край на играта 

Играта приключва, когато някой от играчите има три карти. Този играч е 

победител. 

- Тази инструкция е предоставена на бълг.език от  

- е  официален партньор на  за България 

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

 

 


