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Игра от серията „Моите първи игри“ за 2 - 4 деца на възраст 2+ 

Две игри с три варианта на игра доп. + свободна игра 

Опознаване с домашните животни, развива езика и обогатява речника –произнасяне на 

числа(броене) и животните, ПАМЕТ, МЕМО вариант, екипност-споделяне на успеха заедно, 

стимулира свободния избор (на животно), Наблюдателност, танц и движение, забавна игра 
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Илюстрации :Маша Греуне  

Времетраене :5 до 10 минути,всяка игра 

 

Съдържание: 18 кръгли картонени  плочки с дом. животни (3 от всяко- куче, коте, крава, овца, 

прасе, петел,3 дървени къщи, 2 дървени покрива,1 книжка с инструкции за игра 

 

Скъпи родители, 

Поздравления за покупката от серията”моите най-първи игри”.Вие сте взели правилното 

решение да дадете  на детето си възможност да се развие.Тези инструкции ви дават много 

съвети и предложения за това как да изследвате игралния материал заедно с детето си и как да 

го използвате в различни игри и моторни умения,концентрация,внимателно наблюдение,както 

и отгатване на цветове и форми.Така ученето се случва ,докато играят и почти без 

усилие.Много игра се получава! 

 

Свободна игра 

Преди да играете в играта, отделете време да разгледате съдържанието на играта с вашето 

дете. Играйте заедно! Разгледайте и говорете за различните животни, къщи и покриви. 

Говорете за животните. Какви звуци издават те? Кои животни живеят във ферма? С какво се 

хранят? 

Упражнявайте скриването на животните под къщите заедно. 

 

Игра 1: Кой се крие тук? 

Забавна, търсеща и игра с отгатване за 2 или повече деца над 2-годишна възраст 

 

Подготовка за играта 

Поставете една плочка от всяко животно с лице нагоре в центъра на игралното поле. Поставете 

трите къщи, с отвора на дъното до плочките. Останалите материали не са необходими и могат 

да бъдат върнати в кутията. 

 

Как се играе: 

Който последно е играл на криеница или е скрил и търсил нещо - да започне играта. Играчът 

избира една плочка и тайно я скрива под една от къщите. Другите деца затворят очи или се 

отдръпват. Докато крие животното, детето пеейки брои – едно, две, три… Къде е скрито 

..(прознася се животното) В зависимост от детето, индивидуално се избира до колко да брои- 

може до 3, може до 5 и т.н.  

*Упражнявайте сумите с детето, чийто ход е, за да се спомага развитието на речта. 

 



След това другите деца отварят очи или се връщат на игралното поле. Играта продължава по 

посока на часовниковата стрелка. Детето, чийто ход е следващ, отваря една от къщите, пеейки: 

Едно, две, три…(името на животното) излиза - и вдига къщата. 

• Твърде лоша, погрешна къща!  

 На ход е  следващото дете. 

• Супер, ти си прав!  

Плочките се връщат обратно в кутията, а детето, което е отгатнало правилно къде е 

скрито животното -ще скрие следващото животно под една от къщите. 

 

Краят на играта 

Когато всички животни са намерени, децата празнуват успеха си заедно! 

!!! Споделянето на забавление прави детето си емоционално силно и весело! Тя придава на 

Вашето дете положително укрепване и насърчава солидарността в семейството или 

общността, където се играе играта. 

 

Вариант за игра: Щастливото пате 

Една от плочките със животни се оставят  под една от къщите. Детето, което крие животното 

сега разбърква и движи къщите наоколо толкова, колкото му харесва. Те трябва да се движат 

бавно, така че скритата плочка се плъзга покрай нея. Другите играчи гледат и се опитват да не 

изпускат от погледа си къщата със скритата плочка. За познаването на правилната къща се 

прилагат правилата на основната игра. 

 

Игра 2: Едно, две, три, къде ще те намеря? 

Забавна игра за памет(МЕМО вариант) за 2 до 3 деца от 2 години и по-големи 

 

Подготовка за играта 

Имате нужда от всички животински плочки от три вида животни (например: прасе, котка, 

петел), две къщи и един покрив. 

Останалите материали не са необходими и могат да бъдат върнати обратно в кутията. 

За ориентация поставете една плочка с животно с лицето нагоре по площадката за игра. 

Другите две плочки на всяко животно са подредени и поставени в центъра на игралното поле в 

кръг. 

Сега покрийте два от тези купчини с къщите и поставете покрива върху една от къщите. 

 

Как се играе 

Детето, което може да мучи най-добре като крава, започва първо. 

Питате: Кое животно се крие под къщата БЕЗ покрив? 

Търсещото дете пее Едно, две, три, тук е мястото, където (името на животното) е скрито! 

Плочките на игралното поле разкриват кои животни са в играта. Повтаряйте римите с детето, 

който е на ход. Така вие игриво насърчавате развитие на речта на детето. 

Детето повдига къща. 

• Грешна къща!  

Жалко, че няма никакви плочки, които да вземат тук. 

• Правилно!  



Може да вземете плочките отгоре. 

Сега поставете къщата на върха купчината с плочки. Вземи покрива и го сложи 

на къщата. 

!!! Важно: Къщата и покривът винаги трябва да променят местата си! 

Сега е ред на следващото дете да се досети. 

 

Краят на играта 

Играта завършва, когато първата купчина от плочки е събрана. Децата подреждат плочките си 

в кула. Детето с най-високата кула печели и прави оживен танц в стаята. Ако има равенство, 

децата танцуват заедно. 

 

!!! Съвет: Спечелването и загубата ... са част от играта! Който победи, е толкова щастлив като 

чучулига. Който губи, е тъжен, разочарован и понякога дори ядосан. Покажете интерес към 

емоциите на детето си, бъдете щастливи за него или го утешавайте. Децата, които току-що са 

загубили, трябва да бъдат уверени. Нека знаят, че ще го направят има още един шанс в 

следващата игра. Те ще станат емоционално по-силни и по-добре подготвени за живота си 

нагоре и надолу. 

Вариант 1: За деца над 2,5 години 

Същите правила, както при игра 2, но със следните допълнения: 

• Имате нужда от всички плочки от четири животни, от три къщи и от два покрива. 

Останалите материали не са необходими и могат да се върнат обратно в кутията. 

• Три купчини с плочки са покрити с къщи. Покривите са поставени на две от къщите. 

 

Вариант 2: за пораснали деца над 3 години 

Същите правила, както при игра 2, но следните допълнения: 

• Имате нужда от всички плочки от всичките шест животни, от трите къщи и от двата покрива. 

• Три купчини с плочки са покрити с къщи. Покривите са поставени на две от къщите. 

 

По-сложен вариант 

Играта става още по-сложна, когато купчините плочки се смесват и вече не се сортират според 

вида на животното. След това децата трябва да имат предвид кое животно е на върха във всеки 

един момент. 

 
-  Тази инструкция е предоставена на бълг.език от ИЛИНОР 

- ИЛИНОР е  официален партньор на HABA Germany за България 

- www.haba.ilinor.bg 

 

 


