
 

Игра с гъски 

 

 
Съдържание: 

- 6 дървени гъски 

- 2 големи дървени зарчета 

- Игрален борд 

Препоръчителна възраст 4+ 

Брой играчи: 2 – 6 

Подготовка за играта: Всеки играч си избира гъска и я поставя на стартовата линия.  

Правила на играта: За да решите кой играч ще е първи, всеки играч хвърля двете зарчета. Който има най-

висок резултат ще бъде първи. Който е от неговото ляво ще е втори и т.н. Играча, чиито ред е хвърля зарче и 

премества напред своята гъска с толкова, колкото показва то. В играта може да изберете да хвърляте по две 

(пресмятайки сбора им) или по едно зарче. Ако гъската попадне на специално място, трябва да направи това, 

което е указано там: 

 

- Място с гъски (5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 

41, 45, 50, 54, 59). Играча се придвижва напред 

с толкова, колкото показва зарчето. 

- N 6 „Мост” – Играча се придвижва 

направо към N12 

- N 19 „Къща” – играча пропуска един 

свой ход 

- N 31 „Кладенец” – играча отива 

директно на място N52 – „Оградата” и остава 

там, докато друг играч не попадне там и не заеме неговото място, като така го освободи. 

- N 42 „Лабиринт” – играча трябва да се върне на мястото от което е започнал играта. 

- N 52 „Оградата” -  играча остава там, докато друг играч не попадне там и не заеме неговото място, 

като така го освободи. 

- N 58 „Скелет” – Играча трябва да се върне в самото начало на играта.  

Победител е този, който първи стигне до място N 63 в центъра на игралното поле. 

Това място се стига само ако ви се падне точния брой точки от зарчето. Ако се падне повече, бройте 

допълнителните точки в посока назад от N63 и се върнете с толкова. Ако играча попадне на Място с Гъска 

(59, 54), играча продължава назад, вместо напред.  
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