
 

 

Ludo (Не се сърди човече) 

Игра за 2 до 4 участници над 6 години.  

Продължителност на играта 10-20 мин. 

 Съдържание:  игрално поле, 4 фигурки на човек (всеки играч си избира цвета), 1 зар.  

Цел на играта: да стигнеш пръв с четирите фигурки до глобуса в центъра на полето.  

Ход на играта: Всеки играч поставя своите фигурки в ъгъла, който е със същото превозно средтсво. 

Играе се по посока на часовниковата стрелка. Най-малкият играч хвърля зара. За да изкарате 

фигурката си от площадката трябва да хвърлите 6. След това играчът, хвърлил 6 хвърля отново и 

придвижва фигурката си на толкова квадратчета напред, колкото се е паднало на зара. Ако има 

повече от една изкарани фигурки на полето играчът избира с коя да играе. Всеки път, когато 

играчът хвърли 6 той има право да хвърли зара още един път. Когато в игра има вече няколко 

фигурки те ще започнат да се преследват една друга по полето. Фигурките не могат да се прескачат 

една друга, така че когато една фигурка блокира другата последната трябва да спре на предното 

поле. Обаче ако играчът хвърли точно толкова, че фигурката му да попаднете на заето вече от друг 

играч поле той може да го „удари“, като заеме неговото място, а ударената фигурка се връща в 

стартовата площадка.  След като обиколи цялото игрално поле всяка фигурка спира на последното 

място по своя път –глобуса в центъра. Забележка: Трябва да попаднете точно на това място. Ако се 

паднат повече точки на зара тогава не можете да се придвижите. Квадратчетата на финала са 

номерирани от 1 до 6. За да се придвижите до квадратче № 1 трябва да хвърлите 1, след това за да 

стъпите на квадратче № 2 трябва да хвърлите 2 и т.н. докато стигнете квадратче № 6. Но след това 

трябва да хвърлите още един път 6, за да може фигурката Ви да напусне игралното поле. 

Победител е този, който пръв махне от игралното поле всичките свои фигурки.   


