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Скъпи родители, 

Този обучителен комплект игри е ефектен инструмент в процеса на формирането на логическото мислене и развитие на 

концентрацията при децата. Игрите са прости и забавнии направени така, че децата сами могат да поправят грешките си по време на 

игра. На обратната страна на кутията са изобразени по-долу описаните игри. 

1. Пъзел Танграм 

Пъзелът се състои от 7 геометрични фигурки, които при съединяването на определен образ образуват квадрат. От едната страна на 

всеки елемент има картинки, които е нужно да съедините като съчетаете 7-те геометрични фигури. 

2. Танграм-фигури 

Всички фигури, съставляващи Танграм, на обратната страна имат различни разноцветни мотиви. С помощта на тези фигури и мемо 

карти децата могат да създават различни предмети и силуети. На обратната страна на кутията има предложени отделни примери за 

съединяване. 

3. Логически кръг 

От едната страна на единият и от двата кръгли пъзела са изобразени девет предмета и техните силуети. Отделете кръгът и различните 

предмети от картонения държач, смесете всички елементи и ги дайте на детето. То трябва внимателно да ги разгледа и да постави 

подходящият елемент на нужното място, съответстващо на силуета. 

4. Игра на памет 

За да започнете тази игра е нужно да отделите 72 карти от картонения държач. Разположете картите на масата с лице. Детето трябва 

внимателно да ги разучи за няколко минути, след което картите се обръщат на обратно. На този етап на играта детето трябва да 

намери двойката еднакви картинки. Тази игра може да се играе от двама: този, който намери съответната двойка карти, ги прибира 

пред себе си, в противен случай, на ход е съперника. Побеждава този, който събере най-много двойки карти. 

5. Игра за внимание 

В тази игра трябва да участват повече от двама играча. Играта е за развитието на вниманието на детето и способността за 

концентрация. Сложете в центъра на масата игралното поле, а до него мемо-картите с картинката на обратно (по една от всяка 

двойка). Започва игра най-малкият на години играч, след това играта продължава по часовниковата стрелка. Този, който е на ход 

взема една карта и я показва на останалите играчи. Играчът, който първи открие картинката на игралното поле, изобразена на картата, 

я посочва с пръст и взема картата. Побеждава, този който е събрал най-много карти. 

6. Намерете числото 

На вторият кръг има изобразени 9 предмета, които съответства дадено число. След като ги отделите от картонения държач, ги дайте на 

детето. То трябва да постави всяка картинка съответстваща на дадената цифра. 

7. Разноцветно лото  

Тази игра се играе с двата пъзела във формата на кръг и мемо-карти, които са обърнати на обратно. На обратната страна на кръговете 

има разноцветни малки кръгчета. Всяко дете взема по един кръг пред себе си. Разпръснете по масата мемо-картите, като поставите 

картинките с лице. Децата по ред, обръщат картите и се опитват да запомнят цвета на картата, след това картата се поставя  на 

съответният цвят на кръга. Ако по време на играта по-рано се е паднала същата карта, детето я слага на масата с гръб и следва другия 

играч. Побеждава този, който първи нареди всички цветове на своя кръг. Тази игра може да се играе самостоятелно, като се слагат 

картите на кръга в съответствие с указаните цветове. 

8. Лото за най-малките 

Тази игра се играе с двама. Отделете всички елементи на двата кръга и дайте на всеки играч по един. Разпръснете всички елементи на 

масата, на обратната страна. Децата си избират по един елемент. Детето, което има съвпадащ елемент от кръга, я поставя на 

съответното място. Побеждата този, който първи събере всички елементи от своя кръг. 

9. Пъзел от 10 елемента 

Пакета включва два плика с пъзели. Единият от тях е с по-големи елементи. Дайте ги на детето за да ги свърже и направи картина от 

тях. 

10. Пъзел от 18 елемента 

Вторият пъзел се състои от по-дребни елементи. Дайте ги на детето за да ги свърже и направи картина от тях. За да стане по-сложна 

играта, дайте и двата пъзела на детето, за да се опита то само да ги съедини. 


