
Ref 133 

TOP SCENT 

 

Игра за деца от 3 до 6 годиини 

Брой на участниците – от 3 до 6 

Цел на играта: Събери най-много карти като познаеш аромата на плодовете 

Подготовка 

- Поставете капачките на дъното на флаконите с есенция за да не се виждат имената на 

плодовете и ги поставете в произволен ред върху масата. 

- Раздайте по равен брой карти на играчите като ги държите с лицето надолу. Останалите 

карти поставете обратно в кутията.  

- Играчите сядат в кръг и приготвят зарчето. 

- За отбелязване на наказателните точки може да се използват например кибритени 

клечки. 

Принцип на играта 

Играта се играе в няколко тура. При всеки тур съответният играч трябва да познае плодовия 

аромат и да преброи колко пъти този плод е отбелязан върху картите. 

Провеждане на един тур 

Всеки играч един след друг помирисва първия флакон без да казва какъв е ароматът на плода. 

След това се хвърля зарчето, което определя колко пъти този плод трябва да се появи върху 

картите. На зарчето са отбелязани числата от 1 до 6. Плодът, който притежава аромата трябва 

да се преброи не повече от 6 пъти преди да се удари върху колодата карти. 

1. Най-малкият играч слага в средата на масата първата си карта с лицето нагоре, след 

това върху нея поставя своята карта вторият играч и т.н. Така се образува „колода 

карти”. Междувременно играчите трябва на ум да броят колко пъти на поставените 

карти се е появил плодът, чийто аромат те са познали. Плодовете могат да се появят на 

картите от 1 до 3 пъти в различен размер и форма, затова трябва внимателно да се 

следи за техния брой по време на поставяне на картите върху масата. 

2.       Щом като търсеният плод се появи на картата толкова пъти, колкото се е паднало на  

             зарчето играчите трябва да ударят с ръка по колодата карти. 

- Ако ароматът е разпознат правилно и на картите този плод е изобразен толкова пъти, 

колкото се е паднало на зарчето всички карти се печелят от този играч, който първи 

удари колодата. Ако играчът, ударил колодата е сбъркал аромата той получава1 

наказателна точка (1 кибритена клечка) и се изключва от играта до края на този тур. 

- Ако играчът не играе честно той също се изключва от играта докато свърши даденият 

тур.  

- Ако няколко играчи едновременно ударят колодата: 

 Ако ароматът е познат правилно и броят на плодовете отговаря на числото, паднало се 

на зарчето картите взима този играч, чиято ръка лежи непосредствено върху колодата.  

 Ако едновременно двама ударят колодата тя се разделя поравно между тях. (Ако на 

зарчето се е паднало нечетно число излишната карта се поставя настрана). 

3. Със спечелването на картите от колодата даденият тур завършва. Победителят избира 

произволно нов флакон, хвърля зарчето и поставя своята карта върху масата, с която  

започва новата колода и играта продължава както досега.  

 



Край на играта 

Победител е играчът, който е събрал най-много карти, а другите играчи нямат повече такива. 

Губи играч, който е свършил своите карти или има 3 наказателни точки. 

Препоръки 

 По време на дадения кръг флаконът с плодов аромат, който трябва да се познае се 

поставя отделно от другите флакони за да не се обърка при проверката на отговора. 

След края на тура той отново се връща при другите флакони. 

 Флаконите само се помирисват, те не трябва да се лапат или облизват. 

 Следете децата да не лапат флаконите. 

 За да почувствате аромата дръжте флакона на сантиметър от носа си. 

 За да избегнете смесване на ароматите не обърквайте капачките и дръжте флаконите 

затворени. 

 Дръжте флаконите далеч от източници на топлина и слънчеви лъчи. При спазване 

правилата за съхранение трайността на играта е до 3 години. 

 


