
Игра Мода 

 

 
Съдържание: 

- 16 големи карти от твърд картон. Във всяка има по 3 части, образуващи момиче – глава, тяло и крака. 
- Дървено зарче с цветове 

Как се играе: всяка карта се състои от 3 по-малки. От задната си страна всички са еднакви – главата е със син 
цвят, тялото - розово, краката – жълто. Има два начина за игра – със и без правила. 
 
Игра без правила: 
За тази игра не ви трябва зарчето. Децата могат да играят сами или в група. Забавлението в тази игра е да се 
слагат различни глави с различни рокли и различни крака, така, както на всяко дете му харесва. 
Комбинациите са безброй. 

 
Игра с правила: 
Брой играчи: 2 – 4 
Поставете картите с лице надолу (виждат се цветовете). Целта на 
играта е да се сглобят момичетата, като не е задължително всяка да 
е с оригиналните си части. Задължителното е всяко момиче да си 
има глава, тяло и крака. Нека първи започне най-малкият по възраст 
играч, като следващите се редуват по посока на часовниковата 
стрелка.  
Първият играч хвърля зарчето. Ако се падне: 

- Син цвят – играча има право да вземе карта със син цвят. 
- Розов цвят – играча взема розова карта. 
- Жълт цвят – играча взема жълта карта. 
- Зелен цвят – играча има право да вземе какъвто цвят карта 

му трябва, като може да вземе и такава от друг играч, но без да 
разваля вече направено момиче.  

- Червен цвят – играча губи една своя карта и я връща на 
игралната маса. Ако не са му останали никакви карти или има само 
направени момичета, не прави нищо.  

- Черен цвят – играча не прави нищо и пропуска своя ход. 
 
Победител е този, който първи успее да завърши 3 момичета.  

 
 
 
Препоръчителна възраст 4+ 
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