
Игра  Бобъра пази дървото 

Съдържание:  

- Поточе и две скали 

- 1Бобър 

- 1 пластмасова пръчка 

- 42 трупи, 42 кръгли плочи в 3 цвята (10 оранжеви, 12 жълти, 20 кафяви) 

Мисията на Бобърa-Пазител е да охранява трупите. Но има и крадливи малки бобърчета (Вие), 

които си открадват по мъничко. Правят го бавно и внимателно, а атмосферата става все по-

напрегната. Нужна е  хитрост, за да може да ги откраднат всичките едно по едно. Но в един 

момент, с гръм и трясък всичко се срутва. Цялото това крадене прави впечатление на Бобъра-

Пазител. Започва караница, настава суматоха. Целта на играта е колкото може повече трупи да 

бъдат откраднати, без да ви забележат.  

Цел: целта е да бъдете първия, който ще успее да си събере 2 сини, 2 оранжеви и две жълти дървени трупи. 

Подготовка за играта: 

Сложете фона на играта по средата на вашето игрално поле. 

Закрепете насипите-скали от двете страни на рекичката.  

Преди да започнете играта трябва да струпате всички дървени трупи една върху друга. Започнете да ги нареждате  по средата, между скаличките. 

Закрепяйте ги една в друга според съответстващите цветове. Започнете първия ред с  5 трупи. Над него 6 трупи. Над него 5 трупи. Най-горния ред би 

трябвало да има 4 трупи.  

На коремчето на Бобъра ще намерите копче. Включете го. Сложете го на най-горния ред. Може да го чуете как издава звук или плаче. Това не е 

притеснително в момента. Стига да си лежи кротко върху купчината, ще утихне много бързо.  

Няма значение от коя страна ще си изберете да седнете и да играете – отпред, отзад или отстрани на купчината.  

Пригответе си пластмасовата пръчица. 

Начало на играта: 

Започва най-младият играч. Редът идва по часовниковата стрелка. Когато дойде вашият ред вземете пластмасовата пръчица. Опитайте се с нея да 

махнете дървено трупче, като го избутвате назад и то пада от другата страна.  Внимавайте да не съборите всичко. Наблюдавайте внимателно 

реакцията на Били. Ако успеете да съборите дървено трупче, без да разстроите Бобъра Били, тогава можете да си задържите това трупче. Сложете 

го пред вас. Ред е на следващия играч. Не забравяйте, че целта ви е да съберете по 2 цвята от 3-те вида. Ако се объркате и успеете да вземете 

дървено трупче от което вече имате два цвята, то трябва да го подарите на някой от останалите играчи, който има нужда от такъв цвят. Ако никой 

няма нужда от такъв цвят – опитайте се да го върнете обратно в купа.  Ако по време на опит на някой играч купа започне да се тресе или направо 

тръгне да пада, Бобъра ще започне да плаче силно. За да млъкне трябва да върнете всичко на мястото му като преди това го повдигнете. Той ще 

продължи да плаче докато не го поставите на върха на трупите. Ред е на следващия играч да се пробва.  Ако някой играч нарочно разстрои Бобъра, 

той губи едно свое трупче – трябва да го сложи в общия построен куп.  

Победител: 

Победител ще е този играч, който успее да събере 2 кафяви, 2 оранжеви и две жълти трупи.  

Игра за един играч: 

Играта може да се играе и от един играч – целта ще е той да избута колкото може повече трупи без да разстрои Бобъра Били.  

 

За по-напреднали играчи:  

Можете да поставяте Бобъра Били с муцунката нагоре или забита надолу в трупите. Така той става още по-чувствителен.  

 

Нужни за 2 батерии х 1.5 + 3V LR44 ( не са включени) 

Брой играчи: 1 - 4 

Препоръчителна възраст 4+ 

Вносител:  

Раяленд ООД,  
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39 
тел: 052/ 566464 
 www.rayatoys.com 

 

 



 

 


