
Пица Парти 

 

 

Съдържание – 2 пици, 2 плочи за поставяне на пиците, 30 карти със съставките, 6 карти 

"предизвикателство", 3 ролеви карти, 2 менюта, карта – Резервирано, въртящо се колело, 

16 монети, 2 вилици, 2 ножа, 2 покривки, 2 кърпички, картонена кутия за разнос на пицата. 

Материалите са изработени от твърд картон и дърво. 

 

 

 

Ролева игра 

Препоръчителна възраст: 3 – 5г. 

Брой играчи: 3 

Подготовка за играта: сложете всичко на масата, 3-те ролеви карти да са с лице надолу.  

Как се играе: всеки играч си взема ролева карта. Обръща я и я показва на останалите. С нея той разбира какъв ще е в 

играта – готвача на пица, сервитьора или клиента. Всеки от тях ще прави това, което е характерно за неговия образ: 

сервитьора подготвя масата и сервира, клиента пристига и си поръчва пица, готвача я приготвя. В тази игра децата са 

свободни да интерпретират образите по свое разбиране и да се забавляват. 

 

Състезание:  

Препоръчителна възраст 5+ 

Брой играчи: 2 

В тази игра няма да ползвате ролевите карти, монетите и знака за резервирана маса.  

Подготовка за играта: сглобете въртящото се колело, подредете чиниите, приборите, покривка, салфетки, 

подгответе тесте с 6 карти „предизвикателство” с лице надолу. 

Как се играе: Играчите сядат един срещу друг. Един взема карта-предизвикателство, обръща я, двамата виждат 

каква пица трябва да приготвят. На всяка карта-предизвикателство има 2 пици – червена и бяла с показани съставки. 

Всеки играч си взема блата за своята пица. Единия играч червения, другия – белия. Първия играч завърта колелото. 

Могат да се паднат 6 опции. На тази основа играча подготвя своята пица. Опциите са: 

- Ръка, която взема нещо - откраднете съставка от другия играч. Ако той няма нищо или няма каквото ви 

трябва, пропускате този ход. 

- Вилица и нож – подредете масата с всичко нужно. Ако това вече е направено, пропуснете този ход. 

- + 1 продукт – вземете този продукт, който ви трябва. Ако вече си имате всичко нужно, пропуснете този ход. 

- +1 специална съставка – вземете дървена съставка от която имате нужда. Ако нищо такова не ви трябва, 

пропуснете този ход. 

- +2 специални съставки – вземете си 2 дървени съставки, ако имате нужда от тях. Ако не ви трябват, 

пропуснете този ход. 

- -1, губите съставка – върнете на масата някоя картонена или дървена съставка, която имате в пицата си. 

Ако нямате нищо на пицата си – пропуснете този ход.  

Победител в играта е първия, който успее да си сготви пицата с нужните съставки.  

Играчите могат да решат помежду си колко пици да се направят, докато се обяви победител. 

 

Производител: Lisciani, Италия 

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

www.rayatoys.com 

http://www.rayatoys.com/


 

 

 

 


