
10 Игри Lisciani Ludattica 

 
Съдържание:  

 

 

 

- 2 купа от по 25 карти (от всяка по 2) 

- Дървено зарче 

 

 

 

1.Игра с цветове: 

Препоръчителна възраст 3 – 6г. 

Брой играчи: 2 – 5 

Подготовка за играта: Нужни са ви двата купа карти. Зарчето не ви трябва. Разбъркайте единия куп карти и ги поставете в центъра на игралната маса с 

лицевата им част надолу. Играта започва с другия куп карти. На всеки играч се раздават по 5, без да им се вижда лицевата част. Ако има останали след 

раздаването карти (ако играчите са по-малко от 5), ги отделете настрани.  

Как се играе:  

Първият играч започва взема карта от раздадените му, обръща я и я слага на игралното поле. Следващите играчи трябва да дадат карта със същия цвят. 

Ако играч няма от нужния цвят, може да си изтегли от купа в центъра. Ако му се падне същия цвят, може да я сложи веднага. Когато играчите се 

изредят, следва нов рунд, като пръв тегли втория по ред играч. Следва същия механизъм на игра. Победител е този, който свърши картите си най-

бързо.  

 

2.Бинго с цветове: 

Препоръчителна възраст 3 – 7г. 

Брой играчи: 2 – 5 

Подготовка за играта: Ще ви трябват двата купа карти и зарчето. Разбъркайте картите и ги поставете на масата с лице нагоре.  

Как се играе: Всеки играч си избира цвят от 5-те възможни, взима избраната карта и я слага масата пред себе си, с лице нагоре. Всеки играч трябва да 

си избере различен цвят. Когато е ред играта да продължи, всеки играч хвърля зарчето. То определя играта – какъвто цвят покаже то, такъв цвят трябва 

да вземе играча. От всеки цвят има по 10 карти. Победител е този, който успее да събере всички карти първи.  

 

3.Отборна игра:  

Препоръчителна възраст 5 – 7г. 

Брой играчи: 2 – 5 

Подготовка за играта: Нужни са ви двата купа карти. Зарчето не ви трябва. Смесете всички карти в един куп и ги разбъркайте. На всеки играч се 

раздават по 5 карти с лицето надолу, а 6 карти се поставят на масата с лицето нагоре. Останалите карти се поставят в центъра на масата, с лице надолу.  

Как се играе: Целта на играта е да се сформира отбор в картите. Това означава, че трябват 5 карти показващи различни деца, които правят подобни 

неща. Всеки рунд зависи от първия играч, картата в неговата ръка и отбора, който той иска да сформира. Играча взема 1 карта от 6-те на масата или 

една от купа в центъра. За всяка взета карта, трябва да се сложи друга на масата, с лице нагоре. Победител е първия, който успее да направи свой 

отбор.  

 

Игра по двойки: 

Препоръчителна възраст 3 – 6г. 

Брой играчи: 2 – 5 

Подготовка за играта: Трябват ви двата купа, без зарчето. На всеки играч трябва да се раздадат 5 карти с различни деца, които правят подобни неща – 

отбор. Обърнете картите и ги поставете пред вас. Разбъркайте втория куп карти и ги поставете в центъра с лице надолу.  

Как се играе: Всеки играч трябва да вземе и обърне карта от купа в центъра. Играча, който попадне на същата карта като някоя от тези, които има, си я 

спечелва. Поставя двете на масата една до друга и те стават двойка. Победител е този, който направи всички двойки първи.  

 

Игра за упражнение на паметта:  

Препоръчителна възраст 5 – 7г. 

Брой играчи: 2 – 5 

Подготовка за играта: Нужни са ви двата купа карти и дървеното зарче. Разбъркайте двата купа, всеки поотделно. Сложете единия куп с лице надолу в 

центъра на игралното поле, което е добре да е с размери 5 х 5. На всеки играч се раздават по 5 карти от другия куп. Картите да са с лице нагоре, т.е. да 

се виждат. Ако има останали (нераздадени) карти, ги оставете настрани. 

Как се играе:  Това е игра за упражнение на паметта, където играчите трябва да събират еднакви двойки карти/деца. Играча хвърля зарчето и прави 

това, което му се е паднало. Той има един опит да вземе от масата същата карта като тази, която има. Ако не съвпаднат, я връща обратно с лице 

надолу. Ако съвпадат, може да я вземе.  

Зарчето определя следното:  

-ако се падне четката за рисуване (зелено) и играча има зелена карта, той трябва да покаже на всички поредни карти. Останалите трябва да ги изучат 

за 30сек. Ако играча няма зелена карта, реда му си минава нормално и той трябва само да се опита да намери същата карта, за да направи двойка от 

еднакви карти.  



-ако се падне музикалната нота (синьо) и играча има една или няколко сини карти с деца на музикална тема, той може да си вземе карта за чифт от 

друг играч, заменяйки го с единична своя карта. Следващия играч е на ред. Ако няма възможност за правене на чифт или играча няма никакви сини 

карти, реда му минава, като той се опитва само да направи чифт с това, което има в ръцете си.  

-ако се падне топката (розово) и играча има в себе си карти изобразяващи деца и спортни активности, обръща две карти на масата и прави чифт с 

картите които има. Ако не успее, трябва да ги върне на масата. Ако успее, остават в него. Ако няма никакви розови карти, реда му минава, а той трябва 

само да се опита да намери същата карта, за да направи двойка от еднакви карти.  

-ако се падне тъжното лице играча пропуска своя ред, идва ред на следващия играч. 

- ако се падне кухненския нож (червено)и играча има една или няколко такива карти, той може да ги раздаде както пожелае на останалите играчи, но 

трябва да е сигурен, че другите имат по 5 карти, с изключение на чифтовете. Ако играча няма нито една червена карта, той приключва реда си като 

само се опитва да направи чифт от еднакви карти. 

-ако ви се падне отпечатъка от лапичка (жълто) и играча има една или няколко карти с децата – любители на животни, той може да преразбърка купа 

карти на масата и да ги сложи с лице надолу отново на масата в ред, в който си поиска. Ако играча няма жълти карти, реда му приключва само с опита 

да направи двойка от еднакви карти от тези, които има.  

Играча, който успее да направи 5 двойки от еднакви карти е победител. 

 

Игра Познай човека:  

Препоръчителна възраст 5 – 7г. 

Брой играчи: 2 

Подготовка за играта: Трябват ви двата купа карти. Поставете ги на масата поотделно. Картите в тях трябва да са прегледани преди началото на играта, 

за да има във всеки куп еднакви карти. Трябва ви още химикал и два листа хартия.  

Всеки играч получава по едно тесте карти. Той тегли една карта и записва името на детето на свия лист хартия. Оставя картата с лице надолу. Тя ще 

остане така до края на играта. Другият играч трябва да се опита да познае коя е тази карта. И двамата играчи поставят картите си пред себе си. 

Как се играе: Играча, който се опитва да познае коя е картата на другия играч може да задава всякакви насочващи го въпроси – за физическите 

характеристики и др. В зависимост от отговора, може да се изключват „заподозрени”, докато не се стигне до правилния отговор. Например: въпрос – 

това дете носи ли очила? Ако отговора е НЕ, значи от играта трябва да излязат всички карти на които има дете, което не е с очила. Целта на играта е, да 

се познае коя карта е избрал другия играч.  

 

Липсващия играч (игра за концентрация): 

Препоръчителна възраст: 5 – 7г. 

Брой играчи: 2 

Подготовка за играта: Нужни са ви двата купа карти. Играчите имат 3 минути, за да ги изучат. Всеки има по 25.  

Как се играе: Играчите поставят картите си на масата с лице надолу. Всеки взема  една карта, вижда я, но крие я от другия играч. След това всеки 

показва всичките си карти на другия. Всеки трябва да се опита да разбере, коя е била първата изтеглена карта от другия. Победител е този, който 

познае коя е липсващата карта. 

 

Намери двойката (игра за внимание): 

Препоръчителна възраст: 5 – 7г. 

Брой играчи: 2 

Подготовка: Трябват ви двата купа карти. Смесете ги заедно и ги разстелете на масата с лице надолу.  

Как се играе: Играчите обръщат и виждат две карти. Ако случайно са двойка, играча ги печели за себе си и може да обърне нови две. Ако не са двойка, 

е ред на другия играч да се пробва. Победителя е този, който успее да направи повечето от двойките. 

 

Едно към едно: 

Препоръчителна възраст: 4 – 7г. 

Брой играчи: 2 

Подготовка: Трябват ви и двата купа. Всеки играч получава по едно тесте.  

Как се играе: Всеки от играчите поставя своето тесте пред себе си и започва да обръща картите една по една, като за всяка карта трябва да хвърли 

зарчето. Ако се падне същия цвят като на картата, победителя е печели за себе си и я отделя настрани. В противен случай я губи. Победител е играча с 

повечето карти. 

 

Игра с кула:  

Препоръчителна възраст 3 – 7г. 

Брой играчи: 1 – 5 

Подготовка: трябва ви и двата купа карти. Раздават се по равен брой на всеки играч.  

Как се играе: Играчите се забавляват, опитвайки се да построят кула със своите карти. Победител е този, който успее да построи най-високата кула със 

своите карти. 

 

 

 

Производител: Lisciani, Италия 

Вносител: Раяленд ООД, Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39, тел.052/566464 
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