
Игра Познай къде съм 

Съдържание: 

 2 пластмасови къщи 

 стикери, които трябва да се поставят от правилната страна върху 

членовете на семейството 

 4 комплекта "Членове на семейството" в различни цветове - включени 

са дядо, баба, майка, момче, моммиче. Подготовка на играта: 

 Първо определи колко члена има твоето семейство - 8 члена, 7, 6 и т.н. 

Има по две фигурки за всеки член от семейството, а също и 

фигурки за животните. 

 Сега скрий членовете на семейството си (цветовете 

им са същите като цвета на къщата ти и вдлъбнатинките на 

гърба на лицето на твоята къща). Можеш да ги скриеш в която и да е стая на 

издигнатата къща. Не разрешавай на противника си да види кои членове 

са ти останали. Можеш да оставиш една от стаите празна, а в 

хоризонталната част на къщата да подредиш друга комбинация от членове на 

семейството, които имат вдлъбнатинка отдолу. 

 

              Играта започва: 

           Определете кой започва играта с хвърляне на монета за ези-тура. 

           Играчите си задават въпроси едни след друг, като отговорът може да е само "Да" или "Не". 

           Например: 

 Бабата и дядо в стаята ли са? 

 Има ли човек в банята? 

 В кухнята има повече от един човек, нали? 

Тактика: 

Когато вече имаш някакво подсказване къде са, постави съответните членове от семейството до тази позиция - например на 

горния етаж, на долния етаж, в стая и т.н. 

Когато установиш мястото му, постави съответния семеен член с вдлъбнатините на долната страна на съответното място на 

лицевата страна. 

 

Кой печели? 

Печели играчът, открил всички членове на семейството на противника. Не можеш да обявиш на глас кой член на семейството 

си намерил преди утвърдителен отговор на противника. Ако изпревариш отговор "Да", печели противникът ти. 

 

По-интересен начин за игра: 

Един по-интересен начин за игра е освен да се открие кой къде е, да се опише подробно какво е правил в момента на 

намирането му, вместо само да се съобщи къде е бил. 

Например: 

 Мама приготвя обяд. 

 Татко къпе кучето. 

 Баба и дядо спят пред телевизора. 

 Котката е в тоалетната и т.н. 

Система от блокчета: 

Ако с детето играе по-голям човек, за по-честни условия на играта може да се изберат различен брой членове за откриване. 

Например възрастният да открие всичките осем, а детето да познае къде са четири члена от семейството на противника. На 

децата може дори да се каже кои четири члена от противниковото семейство са в стаята. 

Брой играчи: 2 

Препоръчителна възраст 5+ 
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