
    Туистър с рингове 

 
Съдържа: 

• 16 ринга ( 4 червени,4 сини,4 жълти,4 зелени ) 

• 4 червени закачалки 

• 2 табла 

• 2 стрелки 

 

Настройки на таблата за въртене - сложете стрелките върху таблата точно на 

малката дупка, а от обратната страна го застопорете. 

 

Трябва ли да нося обувки? - много зависи от типа игра, от размера на твоя крак, ако 

пожелаеш можеш да играеш и без обувки. Пробвай и по двата начина. 

 

Къде трябва да играя – вкъщи или навън? - зависи от типа на игра, времето и 

колко ще са шумни твоите приятели. Може да предпочетете да играете навън вместо 

вътре. 

 

Каква е разликата между двете табла? - Едното табло се ползва за игрите – отборна 

надпревара, надпревара по-отделно  и залепен.(partner race, single race, glue games) 

Другото табло се ползва за игрите – разпръсни, мятай, бъркотия ( scatter, toss, tangle ). 

Всяко табло се състои от по два кръга, които отговарят на съответната игра. 

 

Игра 1 – Залепен ( glue ) 

Играчи  - 4 

2 отбора по 2 играчи 

 

Цел – Ако искате с вашия приятел да се чувствате като залепени, ето го Вашият шанс. 

Целта на играта е да не изпускате ринговете, ако го направите губите играта. 

Настройки – за да започнете играта нагласете ринговете както е показано на 

картинката. Направете 2 отбора от по 2 играчи, сложете 16 цветни ринга на земята 

между двата отбора, така че всички да могат да ги достигат, сложете и таблото за 

въртене и започнете игра. 

Начин на игра - 

• Започва най-възрастният играч. 

• Завъртете стрелката на таблото и каквото покаже го изпълнете с Вашия 

партньор от отбора – например: паднало Ви се е „зелено глава в глава“; 

позиционирайте зеления ринг между Вашите две глави и го задръжте там без да 

ползвате ръце. 

• Първият кръг е лесен, но Вие трябва да продължите играта и да намерите начин 

след това да завъртите стрелката на таблото без да пада ринга от предния етап и 

да изиграете следващия, който Ви е отредил късметът от завъртането на 

стрелката. 

• Отборите продължават да въртят стрелката и да играят, докато някой не изтърве 

ринг по време на играта. Някои от ходовете може да изглеждат невъзможни за 

изпълнение и ако не можете да ги направите казвате „предавам се“, при което 

Вие губите играта. 



 

Победител е  - отборът, който задържи ринговете. Загубил е отборът, който е казал 

„предавам се“ или изпусне ринг. 

Полето на таблото, по което трябва да се играе е очертано зад жълтия кръг. 

 

Игра 2 -Мятай ( Toss ) 

Играчи – 4 

2 отбора по 2 играчи 

 

Цел  - опитай се да хванеш ринга с твоя крак или ръка. Целта е да хванеш успешно 4 

ринга. 

Настройки  - разпределете се по 2 отбора от по 2 играчи, като единият ще бъде 

„хвърлящ“, а другият „хващащият“. Двамата трябва да бъдат на разстояние около два 

метра един от друг. Разпределете 16 ринга на земята, сложете таблото близо до 

„хващащия“. 

Начин на игра - 

• Готови ли сте за игра? Единият от „хващащите“ завърта стрелката на таблото и 

казва какво се е паднало ( пр. Ляв крак, зелено ). 

• Бързо „хвърлящи“ грабнете цветния ринг и го хвърлете към Вашия съотборник 

като „хващащия“ се опитва да го хване с правилния крак или ръка, указано от 

стрелката, и като го хванете го оставяте на ръката или на крака.. 

• Отборът, който първи хване ринга си го запазва за себе си. Този отбор, който не 

е успял да го хване връща ринга при дъгите на земята. 

• Повторете всички тези стъпки по време на играта, докато някой отбор не събере 

успешно 4 ринга. 

Особени случаи - 

• Ако цвета, който сте уцелили при завъртането вече го няма, въртете отново. 

• Ако се падне цвят и има само един ринг от него, противниците се спускат към 

него и който го грабне първи, той хвърля. 

• Ако двамата „хващащи“ пропуснат да хванат ринговете се връщат на мястото 

си. 

Победител е – този отбор, който събере 4 ринга. 

Полето на таблото, по което трябва да се играе е малкият оранжев кръг. 

 

Игра 3 А – надпревара поотделно ( single race) 

Играчи : 2 – 4 

 

Цел – Нека да видим как се справяте без партньор. Целта е да станете първия играч, 

спечелил 3 състезания. 

 

Как се играе - 

1. Един от играчите върти стрелката на таблото и казва какво се е паднало. 

2. Всеки играч веднага взима падналият се цветен ринг и го слага между своите 

колена, лакти, ръце, и т.н. и трябва да стигне до финалната права по този начин. 

Ако изпуснеш ринга си вън от играта. 

3. Играчът, който прекоси успешно финала заедно с ринга без да го изпусне го 

задържа за себе си. 

4. Действията се повтарят, докато някой от играчите не събере 3 ринга успешно – 



той става победител в играта. 

 

Настройки - 

1. Отбележете старт – линията и финалната линия с червените закачалки, както е 

показано на картинката. 

2. Всички играчи застават зад старт – линията. 

3. Разпръснете ринговете на земята близо до старт – линията. 

4. Сложете таблото със стрелката на земята, така че всички да имат достъп до 

него. 

 

Особени случаи - 

• Ако всички играчи изтърват ринговете си преди да прекосят финала, всички се 

връщат на старта и въртят стрелката отново. 

• Ако от падналият се цвят няма рингове достатъчно за всички играчи, бързо 

трябва да се добереш до останалите свободни. Ако не успееш си вън от играта. 

• Ако се падне цвят на ринг ,който вече не е в наличност, въртете стрелката 

отново. 

 

Победител е – този, който събере 3 ринга. 

Гледа се кръга за жълтата линия ( игрално табло). 

 

Игра 3В – отборна надпревара ( partner race ) 

2 отбора по 2 играчи 

Правилата за игра са същите както при надпреварата поотделно, с единствената 

разлика, че се играе отборно – 2 отбора от по 2 души. 

 

Победител е – отборът, събрал успешно 4 ринга. 

Гледа се вътрешния кръг, очертан с жълто (игрално табло). 

 

Игра 4 – Разпръсни ( scatter ) 

2 играчи и 1 съдия 

 

Цел – целта на играта е да останеш последен в хода на игра. 

 

Как се играе - 

1. Най-малкият играч започва първи; редът, по който се определя как да играят 

останалите играчи е тяхната възраст, като последен е най-възрастният. 

2. Съдията върти стрелката на таблото и казва какво се е паднало. 

Например : „дясна ръка ,червено“. Играчът, който е на ред трябва да изпълни всичко, 

което е описано по-долу. 

3. Съдията взима свободен ринг от падналия се цвят и играчът трябва да се опита 

да го вземе с тази част на тялото си, която се е паднала на таблото. 

4. Всеки играч, който докосне пода с коляно или лакът е вън от играта. (Ако 

играчът смята, че от позицията, в която се намира може да падне или му е 

невъзможно да изпълни показанията на стрелката, може да се откаже.). 

5. Продължете играта дотогава, докато остане само 1 играч. 

6. Ако се падне цвят, но от него няма свободни рингове, съдията върти стрелката 

отново, докато се падне нов цвят. 



 

Настройки - 

• Разпръснете ринговете около играчите на земята. 

• Играчите стоят в кръг около ринговете. 

• Изберете някой от вас да бъде съдия и започнете играта. 

 

Победител е – този, който остане последен. 

Гледа се полето зад оранжевата линия (игрално поле). 

 

Игра 5 – Бъркотия (tangle) 

2-4 играчи и 1 съдия 

 

Цел – Да вземете ринг от всички ,които са разпръснати по земята, като държите 

изправена главата си и червената закачалка не пада от главата ви. 

 

Как се играе - 

1. Съдията върти стрелката и казва какво се е паднало ( цвят и лява или дясна 

ръка ) 

2. Всички играчи извършват действието едновременно. Например: съдията казва 

дясна „дясна ръка, червено“ всички играчи трябва да използват тяхната дясна ръка  за 

да грабнат червеният ринг намиращ се в играча от дясната им страна. Ако съдията 

каже „лява ръка синьо“ всеки играч трябва да използва лявата си ръка за да грабне 

синия ринг от играча , който се намира от ляво. 

3. Задръж своя ринг докато съдията не ти каже, че можеш да вземеш друг. Ако го 

изтървеш или го дадеш без да ти казал съдията ти губиш играта и останалите печелят. 

4. Ако твоята закачалка, която е закачена на главата ти падне – губиш играта. 

Настройки : 

1. Всеки играч взима по един ринг от цвят. Слагат се по един на всяка ръка  и крак, 

няма значение от цвета. 

2. Наредете се в кръг. 

3. Всеки играч закача закачалката на главата си както е показано на фиг. А. 

4. Изберете съдия, който ще върти стрелката на таблото и ще следи играта. 

 

Победител е: този, който се задържи в играта. 

Играе се по полето зад оранжевата линия (игрално табло) 


