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Скъпи Родители, 

Благодарим Ви, че избрахте тази игра от поредицата „Моите Първи Игри”. Така предоставяте 

възможността на децата си да развият важни умения чрез игра.  

Тези инструкции дават много идеи как Вие и детето Ви да разучите заедно играта и да се 

забавлявате. Играта , от друга страна, подпомага развитието в различни области – 

разпознаване на цветове и форми, разпознаване на предмети и правилното им 

позициониране, фина моторика, координация ръка-очи и умения за говорене.  

Играта със зар учи детето как да следва правила, ролевите игри правят правилата лесни за 

разбиране и следване.  

Най-важното обаче е, че детето се забавлява. Останалото идва от само себе си.  

Пожелаваме на Вас и Вашето дете приятно забавление! 

От създателите на игрите 

 

Важно! Внимателно махнете перфорираните части от подложките. Уверете си, че всички малки 

части са отстранени.   

 

Съдържание: 

1 сергия ( дъното на кутията с фон и част, които се поставят вътре), 8 малки монети с корона, 4 

големи монети със звезда, 4 ХАБА банкноти, 16 плочки с продукти в 4 категории, 4 списъка с 

покупки  за пазаруване, 1 зар, инструкции 

Опознаване на детайлите чрез творчество 

Преди същинската игра, отделете време и внимание на детайлите заедно с Вашето дете! 

Разучете илюстрациите на сергията, списък с покупки и продуктите. Поставете продуктите с 

лицето нагоре до сергията. Обяснете на детето си, че продуктите от плочките могат лесно да 

бъдат открити и на сергията, и че цветовете и формите на плочките са нарисувани и на зара. 

Позволете на детето да постави плочка с продукт на съответстващото й място върху сергията. 

Кажете имената на продуктите и храните. Тренирайте хвърлянето на зар заедно и дайте 

възможност на детето да открие плочката, която съвпада с картинката на зара.  



Разгледайте монетите и банкнотите заедно и обяснете с кое какво може да се купи. Нека 

детето мушне монета и банкнота на съответното място на сергията. Обсъдете и стойностите на 

монетите и банкнотите, като отговорите на въпросите : Защо някои неща на пазара са по-скъпи 

от други? Коя монета е с по-висока стойност и какво можем да си купи с нея? 

Така детето Ви ще се запознае с асоциацията на  цветове и ще разбере механизма на действие 

чрез поставяне на монета или банкнота в определеното за това място на сергията. 

Преди първата игра е добра идея да поговорите за самото пазаруване – къде ходите да 

пазарувате обикновено, в супермаркета или на пазара, и какво купувате.  Чрез асоциирането на 

елементите на играта с нещата от живота се развиват уменията и знанията на децата.  

• Какви храни и други продукти познаваме? 

• Какви са любимите ти неща? 

• Кой храни имат гаден вкус? 

• Как се казва магазинът, от който пазаруваме обикновено? 

Може да попитате по-големите деца, които вече са запознати с елементите на играта, въпроси 

за самата сергия и парите: Например, „Колко чифта чорапи можеш да си купиш? Видя ли 

везните? Колко банана има? Къде е чувала с картофи? Къде е рибата? Колко монети имаш 

(все още)? И т.н. 

 

Идея за игра 

На пазар! На пазар! Всеки от вас има списък с покупки с четири продукта, които трябва да 

закупи. Но откъде може да си купим кифлички и къде се продава сирене. Колко струват 

чорапите и откъде да си купим вкусни ягоди? Какво може да си купим с голямата банкнота? 

Зарът определя коя е следващата спирка за пазар. Но с малко късмет, това можеш да решиш и 

сам. 

Кой първи ще изпълни списъка с покупки като купи желаните неща и ще се прибере с пълна 

кошница? 

Преди да започнете 

Поставете дъното на кутията ( с вътрешната страна нагоре) в центъра на играта и извадете 

всички елементи. Поставете картонения борд отгоре и се уверете, че всички елементи 

съвпадат. Вътрешността (декора) има процепи до дължина със съответния продавач и цвят 

сергия.  Сортирайте продуктите спрямо формите им, като ги поставите с лицето нагоре в ъгъла 

или пред сергията в съответния цвят.  

Всеки играч взима списък с покупки. На гърба му има картинка с парите, които всеки получава в 

началото – 2 малки монети с корона, една голяма монета със звезда и една банкнота. Детето 

поставя списъка с покупки пред себе си и поглежда какво трябва да напазарува.  

Подгответе зара.  



Излишните елементи няма да са необходими и могат да бъдат върнати в другата част от 

кутията.  

 

 

 

Хайде да играем! 

Играе се по посока на часовниковата стрелка.  Играчът, което успее да извика „На пазар! На 

пазар” най-силно, започва първи и хвърля зара. 

 

Какво се падна?     

• Цветна форма? Попитайте детето:  

Какъв е цветът? Каква е формата?  

Детето назовава. Похвалете го ако отговорът е верен/ Помогнете му ако се затруднява 

да назове цвета или формата.  



 

Сега погледнете списъка с покупки  за пазар. Кой от продуктите съвпада с цвета и 

формата на това, което се падна от зара? Може да отидете на сергията, чиито цвят 

съвпада с цвета върху зара и да купите съответния продукт. Знакът на сергията показва 

колко трябва да платите. Ако не сте сигурни колко струва, обърнете плочката с 

продукта. Там ще видите картинката със съответната стойност. Поставете монетата или 

банкнотата в съответния процеп на сергията. Отлично! Вече платихте продукта и сега 

може да го вземете и да го поставите на мястото му върху  списъка с покупки.  

Внимание! Ако вече сте закупили този продукт, за съжаление не може да го купите 

отново и тогава е ред на следващия играч. 

 

 

 

Когато играч отиде на пазар, може да разиграете следната ролева игра. Единия играч, 

или мама и татко, влиза в ролята на продавач. Той застава зад сергията. Може да 

размените реплики, типични за пазар или пък да импровизирате.  

„ Добро утро! С какво да Ви помогна?” , „Здравейте! Бих искала банани/ сирене/ мед/ 

хляб и т.н.”, „ Имаме много вкусно сирене на чудесна цена днес.” , „Колко струва?” 

„Една монета със звезда” , „Ще го взема, моля” „Само да го опаковам ли или да Ви го 

сложа в торбичка?”, „ Само го опаковайте, моля” „Заповядайте! Благодаря Ви, че 

пазарувахте при нас! Приятен ден!” 

 

• Усмихнато лице? 

 



Това е щастливият Ви ден за пазар! Погледнете списъка с покупки. От кой продукт 

имате нужда? Може да го закупите. Поставете точната сума в процепа, вземете 

продукта и го поставете на съответното място на списъка с покуп

 

Ред е на следващия играч.

 

Край на играта 

Играта приключва, когато единият от играчите е купи всичко от своя списък и е поставил 

продуктите отгоре. Той е победителят. Играта може да продължи докато всички деца 

не закупят всичко от своите списъци. 

зара за другите играчи и влиза в ролята на продавач. 

 

Варианти 

След като детето е разбрало напълно основната игра, може да му се представят 

следните варианти: 

 

Забавна мемори игра 

Правилата са същите както при 

• Плочките с продуктите се поставят с лицето надолу

• Играчът, който е наред, хвърля зара. При съответната сергия по свят, той обръща която 

и да е плочка с продукт, която е със същата форма, като тази на зара. След това 

поглежда списъка с покупки 

- Да, там е! Взима продукта и го поставя пред себе си!

- Не, не е там. След като всички останали играчи видят продукта, играчът го върща на 

сергията с лицето надолу.

• Усмихнатото лице позволява да обърнете плочка, която поискате. 

 

Лудо пазаруване 

Правилата са същите както при основната игра

• Плочките с продукти са с лицето нагоре.

• Играта се играе с обратната страна на списъка с покупки. Няма точно

продукти, които трябва да бъдат купени, играчът вижда единствено колко пари може 

да похарчи. 

• Играчът, който е наред, хвърля зара и о

• Сега може да избере какво за закупи, но трябва да внимава и да купи само пр

които може да плати с правилните монети или банкноти. Затова е възможно един играч 

да пазарува от една сергия два пъти, когато отново се падне същия цвят на зара

• Първият играч, който първи похарчи парите си, е победител.

• Тази инструкция

• е  официален

             Посетете нашия сайт

Това е щастливият Ви ден за пазар! Погледнете списъка с покупки. От кой продукт 

имате нужда? Може да го закупите. Поставете точната сума в процепа, вземете 

продукта и го поставете на съответното място на списъка с покупки.  

Ред е на следващия играч. 

Играта приключва, когато единият от играчите е купи всичко от своя списък и е поставил 

продуктите отгоре. Той е победителят. Играта може да продължи докато всички деца 

не закупят всичко от своите списъци. В този случай, играчът с изпълнен списък хвърля 

зара за другите играчи и влиза в ролята на продавач.  

След като детето е разбрало напълно основната игра, може да му се представят 

 

Правилата са същите както при основната игра, със следните промени:

Плочките с продуктите се поставят с лицето надолу 

Играчът, който е наред, хвърля зара. При съответната сергия по свят, той обръща която 

и да е плочка с продукт, която е със същата форма, като тази на зара. След това 

глежда списъка с покупки и проверява дали продукта на плочката е и в в списъка. 

Да, там е! Взима продукта и го поставя пред себе си! 

Не, не е там. След като всички останали играчи видят продукта, играчът го върща на 

сергията с лицето надолу. 

позволява да обърнете плочка, която поискате.  

Правилата са същите както при основната игра, със следните промени: 

Плочките с продукти са с лицето нагоре. 

Играта се играе с обратната страна на списъка с покупки. Няма точно

продукти, които трябва да бъдат купени, играчът вижда единствено колко пари може 

Играчът, който е наред, хвърля зара и отива до сергията в съответния ц

Сега може да избере какво за закупи, но трябва да внимава и да купи само пр

които може да плати с правилните монети или банкноти. Затова е възможно един играч 

да пазарува от една сергия два пъти, когато отново се падне същия цвят на зара

Първият играч, който първи похарчи парите си, е победител. 
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Това е щастливият Ви ден за пазар! Погледнете списъка с покупки. От кой продукт 

имате нужда? Може да го закупите. Поставете точната сума в процепа, вземете 

 

Играта приключва, когато единият от играчите е купи всичко от своя списък и е поставил 

продуктите отгоре. Той е победителят. Играта може да продължи докато всички деца 

ози случай, играчът с изпълнен списък хвърля 

След като детето е разбрало напълно основната игра, може да му се представят 

основната игра, със следните промени: 

Играчът, който е наред, хвърля зара. При съответната сергия по свят, той обръща която 

и да е плочка с продукт, която е със същата форма, като тази на зара. След това 

и проверява дали продукта на плочката е и в в списъка.  

Не, не е там. След като всички останали играчи видят продукта, играчът го върща на 

Играта се играе с обратната страна на списъка с покупки. Няма точно определени 

продукти, които трябва да бъдат купени, играчът вижда единствено колко пари може 

тива до сергията в съответния цвят.  

Сега може да избере какво за закупи, но трябва да внимава и да купи само продуктите , 

които може да плати с правилните монети или банкноти. Затова е възможно един играч 

да пазарува от една сергия два пъти, когато отново се падне същия цвят на зара 
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