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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! 

Подготовка за играта 

Поставете  двете части на къщата заедно в центъра. Резултатът трябва да бъде четири стаи в 

различни цветове- Кравата в зелената стая, Кучето в синята стая, в жълтата стая  Мишката и 

Заека  в червената стая. 

Откриване на подробности в креативна игра 

Преди да започнете играта, отделете време да обясните съдържанието на играта на детето. 

Разгледайте различните изображения и говорете за това, което виждате в дома на животните и 

на пощенските пакети. Можеш да се скиташ от стая в стая, да питаш,Къде е Кравата, Кучето, 

Мишката и Заека? Какво друго виждате в стаите им? 

Преди първата игра, разговаряйте за Марти и получателите на пратките. Той зарежда всички 

пакети в жълтия пощенски камион и ги занася  до получателите . Оставете детето си да избере 

карта от пощата (игралната кутия), сложете картата върху камиона и го предайте  на едно от 

животните. 

Игра 1: Дин-донг, Марти-пощальонът е тук! 

Всеки ден Марти има много пакети за доставка. Понякога той не е много внимателен и прави 

грешки. Слава богу,  децата  ще се погрижат всички пакети да бъдат доставени до правилните 

адреси! 

Подреждане  на играта 

Както е описано по-горе, поставете двете части на къщата заедно и я поставете в центъра  на 

игралното поле. Поставете всички  карти с цветната им страна нагоре в пощенския офис 

(игралната кутия). Поставете камиона  до него. 

Хайде да играем! 

Играта продължава по посока на часовниковата стрелка. Детето, което най-скоро е получило 

поща започва първо. То избира една от  картите  от пощенския  офис. 

Попитайте детето: Къде трябва Марти да занесе този пакет? Вижте цвета. Коя стая в къщата 

има същия цвят? 

Детето поставя пакета върху пощенския камион и го  "задвижва" до цветната стая. 

То може да даде на обитателя на стаята весел поздрав, докато поема пакета от камиона. За да 

се уверите, че то е на правилния адрес, обърнете картата. Когато обектът е включен в  картата и 

може да се намери в стаята, детето е доставило пратката на правилния получател. 



Попитайте детето: 

Можеш ли да намериш предмета на този пакет  в стаята, на която го достави? 

• Да! Марти го е доставил успешно. Карайте камиона обратно към пощенска станция. 

• Не! Много лошо. Марти го е доставил погрешка. Върнете пакета обратно на камиона и го 

запазете докато намерите подходящия получател. Ред е на следващия играч 

Краят на играта 

Играта завършва, когато всички пакети са доставени успешно. Децата се отдават взаимно на 

добре заслужена почивка. 

Вариант на игра 1: Кой е поръчал това? 

За този вариант поставете пакетните карти в основната поща (игралната кутия) с цветната 

страна надолу, така че обектите да могат да се видят. Тук децата практикуват съвпадащи 

изображения. Когато едно дете желае да се увери в адреса по време на своя ред, то може да 

обърне картата на пакета и да виде дали цветовете съответстват. 

Вариант на игра 2: Хаос в пощата 

В този забавен вариант пакетните карти се поставят в кутията за игра. Един от играчите трябва 

да затвори кутията и да я разклати.. Сега има чист хаос в пощата и децата са необходими, за да 

върнат нещата в ред според цвета или предмета. Децата винаги могат да проверяват 

решенията си, обръщат пакетните карти. 

 

Игра 2: Да изпратим подарък! 

Животните искат да се изненадат помежду си с прекрасни подаръци. Те ги обвиват в ярки 

цветове и ги изпращат. Разбира се, те се нуждаят от Марти да достави пакетите до тях. Уф!Това 

е много работа! Кой иска да помогне? 

Подреждане на играта 

Сглобете къщата, както е указано по-горе, и я поставете в центъра на масата за игра. Поставете 

три пакетни карти с предметите нагоре във всяка стая. Уверете се, че предметите не са 

изобразени в стаята, така че Марти ще трябва да ги транспортира. Паркирайте камиона извън 

къщата. 

 

Хайде да играем 

Играта продължава по посока на часовниковата стрелка. Детето, което последно е получило 

подарък – започва първо, премествайки Марти към всяка стая, която избере. 

Попитайте детето, Кой предмет го няма в тази стая? Къде трябва да го достави Марти? 

Погледнете предмета и го предайте в стаята, където трябва да се достави. 

Играчът поставя пакета върху камиона, като го премества внимателно в подходящата стая. 

Играчът поздравява получателя, като обръща пакета,  за да види дали цветът съвпада. 

Детето пита: Цветът на пакета съвпада ли с този на стаята? 

Ако не, нека детето да продължи да гледа, докато то не намери подходящата стая, местейки  

камиона 

около къщата. 

Ако цветът съвпадне, то е ред на следващия играч. 

Край на играта  

Играта приключва,когато всичко е доставено.Децата празнуват победата си. 
- Тази инструкция е предоставена на бълг.език от ИЛИНОР 

- ИЛИНОР е  официален партньор на HABA Germany за България 

- www.haba.ilinor.bg 


