
SUPER GAME LADYBUG 

 
Съдържание: 

• Игрално поле 

• 6 фигурки-торбичка с 6 поставки-държачи 

• 12 жетона 

• Кръг със стрелка 

Всички елементи са изработени от твърд картон. 

Брой играчи: 2-6 

Препоръчителна възраст: 4+ години 

Правила на играта без жетони 

Победител е играчът, който първи стигне до полето ‘’ Finish’’ (клетка 63). До финала е необходимо да достигнете с точен брой 

точки, които ще ви позволят да застанете точно на финалната клетка. В противен случай, е нужно да се върнете назад с 

количеството точки, които са излишни. Ако при връщането назад, от излишните точки, играчът попадне на полето ‘’Go’’, то той 

е длъжен да направи ход назад, а не напред. 

Преди да започнат децата игра си избират фигурка от пакета, която най-много им харесва и е поставят на полето ‘’Start’’. За да 

се определи, кой ще започне първи, всеки от играчите върти по един път стрелката: започва този, на когото се е паднало по-

голямо число, по нататък продължава играчът по часовниковат стрелка.  

Този, който е на ход върти стрелката и предвижва своята фигурка с толкова точки, колкото му показва на кръглото поле. На 

игралната дъска има ‘’особени’’ полета. Бъдете внимателни, ако попаднете на тях! 

‘’Особени’’ полета: 

-поле ‘’Go’’ (5,9,14,18,23,27,32,36,41,45,50,54,59): Придвижване напред, със същият броя точки, от последното въртене; 

-поле 6: придвижване към поле 12; 

-поле 19: пропускате един ход 

-поле 31: придвижване към поле 52 и пропускате три хода или оставате на същото поле, докато друг играч не ви освободи, 

като попадне на същото поле (52), и пропуска три хода; 

-поле 42: връщате се на полето, от което сте започнали, преди завъртането на този ход. 

-поле52: пропускате три хода или оставате на на място, докато друг не ви спаси, когато попадне на същото поле и не заеме 

вашето място 

-поле 58: връщате се на стартовата линия 

Правила на играта с жетони:  

Основните правила на играта са същите както и при играта без жетони. Играта с жетони има някои допълнителни правила. 

Първото е, че побеждава, играчът, който първи стигне до финала (поле 63), с два жетона в различен цвят. 

Допълнителни правила: 

Преди всичко, запълвате по ваше усмотрение, полетата с жетони, като избягвате по-горе споменатите ‘’особени’’ полета. 

• Всеки път когато играчът попадне на поле с жетон, той го взема за себе си. 

• Играчите могат да събират само един вид жетони 

• Играчите могат да разполагат с максимум два жетона 

• Ако играч не може да събере два жетона, по една или друга причина, той остава на полето, което е попаднал по 

време на хода си. 

За да съберат жетони играчите могат да се движат по игралното поле в две направления ( както напред, така и назад). След 

като играчът е събрал два жетона от различен цвят, той се движи по посока на полето ‘’Finish’’. До финала е необходимо да 

достигнете с точен брой точки, които ще ви позволят да застанете точно на финалната клетка, както е описано по-горе. 


