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Уважаеми Родители,  

Комплекта 20 Игри с умната писалка Каротина е пълен с упражнения за децата в предучилищна възраст. С него те 

едновременно ще се забавляват и работят по подготовката за училище.  

Всички игрални материали са цветни и изработени от твърд картон. Главните образи в игрите са Малките Мемо пчелички, 

Картите с цветя, Стоножката с числа Диего, Гъсеницата Енрико с буквите от азбуката (английската), Пеперудката Лала с 

форми и цветове, Калинката Лела, Охлюва Мис Пърпъл. Всеки от тях предлага много опции за игри, включително и на 

задната си страна. В игрите се включва и писалката Каротина, която е говореща и светеща. Играта с нея е много 

продуктивна, защото ако е сгрешило, детето го разбира и само се опитва да се коригира. Ако отговора е правилен – 

Каротина похвалва детето и светва, ако е грешен – тя го моли да опита отново.  

Правилата на игрите са създадени от екип от образователни експерти.  

 

 

 

1. Малките мемо пчелички 

Това е нова и забавна версия на класическата мемори игра за упражняване на паметта. Поставете картите-пчелички на игралната маса, така че 

животните да се виждат. Детето наблюдава как са разположени и се опитва да ги запамети. След няколко минути обърнете картите, така че животните 

да са скрити. Помолете детето да започне да ги обърща и да намира две еднакви.  

 

2. Мемо игра с думички 

Детето се опитва да познае името на животното, което е написано с помощта на Каротина.Така зрително ще свързва написаната дума с образа и ще 

може да ги казва. 

 

3. Гатанка с животни 

От задната страна на картите с пчелички има животни. Детето избира името на животното от една от двете думички с помощта на Каротина. Ако 

отговора е верен, Каротина ще похвали детето. Ако не – ще го помоли да опита отново. Така детето научава имената на животните. 

 

4. Бинго с животни 

Класическата бинго игра в нов вариант. Картите за тази игра са оформени като цветя в чиито листенца има образи на животни. Както при истинското 

бинго, играчите може да са няколко. Играч изтегля мемо карта с пчеличка и животно на гърба. Някои от другите играчи взема тази карта. Тя е със 

същото животно, като на неговото цветенце. Слага еднаквите животни едно върху друго. Първото дете, което завърши своето цвете, печели играта. 

Играта изисква внимание – детето трябва да следи дали показаната карта съвпада с някое от неговите животни.  

 

5. Познай името 

От задната страна на бинго картите с цвете има 3 картини – природа, гора и савана. Във всяка картина има няколко животни. С помощта на Каротина 

детето трябва да избере правилното име на изобразеното животно.  

 

6. Лела – калинката пъзел 

Класическо занимание за сглобяване на пъзел с едри части, което е улеснение за малките деца. 

 

7. Игра с кръгчета 

От задната страна на Лела имате възможност за още една чудесна игра с Каротина. Детето може да играе само или с приятели. То се забавлява като 

пробва говорещите точки с Каротина, опитва се да запомни позициите им. Така тренира паметта си. Играта започва, като детето се опитва да намери 

всичките говорещи  точки. Първото дете, което успее е победител. Играта упражнява паметта докато детето слуша и запаметява кои точки са говорещи 

и след това се опитва да ги запамети.  

 

8. Пъзел големия охлюв 

Класическо занимание за сглобяване на 4 едри и цветни части, които ако са сложени правилно образуват Мис Пърпъл.  

 

9. Построй къщата 

От задната страна на пъзела има малка къщичка, която трябва да се сглоби. Тя има 4 стаи – баня, спалня, хол, кухня.  

 

10. Лесните думички на английски 

Във всяка от стаите на къщата има изписани 2 думи. С помощта на Каротина детето трябва да реши коя от двете думички е верния отговор на 

посочената вещ. Ако детето не успее, Каротина ще му покаже това и ще помоли да опита отново. Така то ще се научи да свързва думата с образа.  

 

11. Гъсеницата с букви (на английски) 

Гъсеницата Енрико е красива и цветна. За да е в завършен вид, детето трябва да сложи части от думичка, започваща със същата буква като на тялото на 

Енрико. Сглобяването е на принципа на пъзел.  

 

 



12. Интерактивна азбука 

На гърба на гъсеницата Енрико има части, които трябва да се сглобят. Те показват някакъв обект. С помощта на Каротина детето трябва да избере 

първата буква.  

 

13. Интерактивните думички 

На гърба на гъсеницата има игра с въпроси за учене на нови думи. С помощта на Каротина детето трябва да избере коя е правилната дума отговаряща 

на образа. Така, то ще свързва написаната дума с образа.  

 

 

 

14. Стоножка с числа 

Тялото на стоножката Диего трябва да се довърши като се сложат правилните картинки. На всяко число от тялото на Диего отговаря картинка със същия 

брой животни. Сглобяването е на принципа на пъзела. 

 

15. Интерактивни числа 

На гърба на Диего има влакче с числа. С помощта на Каротина, детето трябва да избере правилния отговор – кое от двете числа отговаря на броя 

животни на картинката. Каротина ще покаже дали отговора е верен или не. 

 

16. Как се пишат числата? 

Влакчето в стоножката включва няколко числа. Детето трябва да избере кое число е изписано с думи. Ако отговора е верен, Каротина ще похвали 

детето, ако е грешен – ще го помоли да опита отново.  

 

17. Пеперудата с форми и цветове 

Лала е цветна пеперуда, която трябва да се сглоби като пъзел. Състои се от 4 едри части.  

 

18. Бинго с форми и цветове 

Брой играчи: 4  

Всеки играч си избира по едно крило от което са махнати малките цветни форми. Първото дете, което успее да завърши своето крило е победител.  

 

19. Познай цвета 

От задната страна на малките цветни части от крилото на пеперудата може да се играе с Каротина. Частите са разделени на 2 групи – с цветове и 

форми. Детето трябва да посочи правилния цвят на предмета и правилния цвят на частта.  

 

20. Познай формите 

Също от задната страна на цветните форми от пеперудата, детето може да играе с Каротина – ще покаже кое е името на формата и да избере 

правилната форма на частта. Каротина ще каже дали отговора на детето е верен. 
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