
                               ИГРА БАЛАНС ПО ВЪЖЕ     

Съдържание:   

1 маймуна с клон и зеленина,  

16 забавни елемнта ( 4х4 различни стила),  

1 зарче. 

                                                                                                                                             

 

 Подготовка: 

 

 

1. Прикрепете дървото към основата му и листата към дървото. Едното дърво е по-високо от другото.  

2. Прикрепете бамбуковите пръти за равновесие към ръцете и главата на мечката  

3. Към опашката и закрепете уравновесяващата тежест – клон с банани 

4. Поставете мечката по тънкото въже 

5. Натиснете и задръжте основата на по-високото дърво. Мечката трябва да започне да се движи по 

въжето напред – назад, докато вие отпускате или натискате дънера на по-високото дърво.  

6. Провесете бананите, змиите и другите неща по пръчките на мечката, когато е ваш ред. Ако нещо 

отгоре пада –тя  трябва да го хваща. 

7. Първият, който остане без елементи за закачване е победител! 

Цел на играта: Да бъдете първия играч, който успее да закрепи всичките си 4 елемента по пръчките на 

мечката без тя да падне. 

Как се играе: Първи започва най-младият играч. Хвърля зарчето. На него са нарисувани елементите или 

ЧЕРНА ЗВЕЗДА. Например, ако от зарчето ви се падне змия, трябва да закачите фигурка-змия където и да е 

по мечката и да я накарате да тръгне по въжето като натиснете дънера на дървото. Не пускайте дънера 

преди мечката да е стигнала края. Когато стигне края, можете да го отпуснете и тя ще се върне в 

първоначалната си позиция. Ако по време на пътуването от мечката падне някой елемент, играча си го 

запазва, за да го изиграе следващ път, когато пак дойде неговия ред. Когато мечката се върне в начална 

позиция, реда на играча приключва и е ред на следващия играч.  

Играчите се редуват по часовниковата стрелка да хвърлят зарче и разхождат мечката си по „жицата”.  

Ако ви се падне ЧЕРНА ЗВЕЗДА от зарчето, си избирате който елемент пожелаете и го закрепяте по 

пръчките на мечката. Избирате си и играч от останалите, който ще играе. Най-вероятно ще изберете труден 

за баланс елемент и на другия играч ще му е много трудно. Ако се падне ЧЕРНА ЗВЕЗДА, а ви е останал 

само един елемент, това правило НЕ ВАЖИ и продължавате да играете по стандартното правило.  

Играта продължава дотогава, докато един от играчите остане без елементи за провесване. Този играч ще 

бъде победителя в този рунд. Вие си изберете колко рунда да има играта.  

Победителят  ще е този с най-много спечелени рундове. 

Материал: пластмаса 

Брой играчи: 2-4 

Препоръчителна възраст 4+ 

 

Вносител: Раяленд 

Гр. Варна, бул.”Цар Освободител” 39, тел. 052/566464 / www.rayatoys.com 


