
Котка с мишчици в сирене 

 
Съдържание : 

 

 Едно гигантско сирене  

 17 малки сиренца 

 3 стълби 

 4 мишки  в различен цвят 

 Котката Макс 

 Едно зарче 

 

Цел на играта: 

Да се съберат 5 парченца сиренце колкото е възможно най-бързо, без котката Макс да успее да 

се промъкне до вас. 

 

Подготовка: 

Сложете голямото сирене по средата на дъската за игра. Пъхнете стълбите в отворите на 

голямото сирене и се уверете, че са застанали правилно. Сложете сиренцата по местата им. 

Поставете котката в непосредствена близост до която  и да е част на дъската за игра. Всеки 

играч си избира мишка и я слага на върха на голямото сирене в една от вдъбнатините. Заемете 

позиция и пуснете мишката през отвора- там където тя се приземи на игралното поле е вашета 

стартова позиция. 

Когато сте само двама играчи трябва да ползвате по  две мишки . Ако сте трима играчи , 

едната мишка я оставете в кутията. 

 

Нека играта започне ! 

Хвърли зарчето и премести мишката си с числото, което е показва то, по посока на 

часовниковата стрелка. Следвай указанията на картинките изобразени на дъската за игра: 

1. Вземи едно сиренце от банката (кар.1) 

2. Вземи две сиренца от банката (кар.2) 

3. Трябва да върнеш едното сиренце на банката.Ако нямаш нито едно сиренце – нищо не се 

случва (кар.3) 

4. Премести котката Макс на поле по твой избор. Ако друг играч има мишка на това поле, 

котката Макс го изплашва и този играч трябва да върне сиренце на банката, а ако няма 

нищо не връща (кар.4) 

 

5. Изкачете се по стълбата до върха на сиренето. След това пуснете мишката си през 

отвора и на което поле се приземи от игралната дърка това трябва да изпълни и вашата 

мишка(кар.5) 

Всеки път когато мърдате вашата мишка мърдайте и котката Макс по посока на 

часовниковата стелка.Тогава вашият ред прилючва.Ако има мишки на полето, където 

котката Макс е преместена собственика (играча) на тези мишки или мишка трябва да 

върне сиренце на банката ако разбита се имат. 

 

Победител: Първият играч събрал 5 сиренца печели играта. 

 

Препоръчителна възраст 3+ 

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



 

 

 

 


