
Игра Плюещата Лама 
Подходяща за 2 – 4 играчи 

 
Съдържание:  

- Една електронна Лама 

- 12 шапки – 3 червени, 3 жълти, 3 зелени, 3 лилави 

- 1 катапулт 

- 1 лист със стикери 

- 1 фуния 

 

Цел на играта: 

Тази Лама обича да се перчи и носи 

всякакви разноцветни шапки. Направете я 

щастлива и я закичете с шапка. Но 

внимавайте – ако уцелите носа или ушите, 

може да се понамокрите.  

 

 

 

 

 

Батерии 

Използвайте само препоръчания тип батерии. Работи с 3 ААА/ 

LR03,  които се купуват отделно. Изхвърляйте старите батерии 

на определените за това места. Не ги изгаряйте или хвърляйте 

заедно с домакинския боклук. Не смесвайте различни по вид 

батерии. Поставяйте ги според указанията за + и - . Ако 

планирате да не използвате играта дълго време, батериите 

трябва да се изкарат. Възрастен трябва да извършва смяната 

им. Запазете този документ за бъдеща справка. Той съдържа 

важна информация.  

Подготовка за играта 

Започнете с украсяването на шапките със стикерите. Отворете капачето на гърба на Ламата и го напълнете с вода. 

Затворете го. Забършете излишната вода. Поставете Ламата в центъра на игралното поле – маса или някъде 

другаде, където няма опасност да намокрите нещо, което не трябва да се мокри. Играчите да се наредят около 

Ламата, но тъй като тя се върти на 180
0
, зад или отстрани нея не трябва да има играч, тъй като няма да е в нейното 

игрално поле за действие. Натиснете бутона в позиция ON. Ламата ще започне да се върти наляво-надясно. 

Изберете цвят на шапка и сложете тези 3 шапки пред вас (сн.1).  

 

Игра 

За по-забавно кажете на играча, който е с най-къдрава коса (и 

прилича на Ламата) да бъде първи. Ще следва този, в посока 

ляво. Играча, чийто ред е прави следното: слага шапката на 

катапулта, позиционира катапулта срещу Ламата и стреля 

(сн.2). На всеки ред се стреля един път.  

- Ако шапката пропусне целта, вземете си я и ще 

стреляте отново, когато пак дойде вашия ред.  

- Шапката уцелва носа или ушите? На Ламата това хич не и харесва! Кой ще стане мокър? (сн.3) 

- Шапката уцелва рог на главата на Ламата. Браво! (сн.4) 

Победител  

Първият играч, който успее да закачи своите 3 шапки върху рогчетата на Ламата е победител. Ако играчите са твърде малки, нека 

първият, който успее да закачи 2 шапки е победител. 

Внимание! Не целете срещу хора или животни. Използвайте само чиста вода. Пълненето с друг вид течности е опасно и може да 

повреди продукта. Преди да приключите с играта, изпразнете водата от гърба. Съхранявайте я с отворен гръб. 

 

Препоръчителна възраст 4+ 

Произведено в Китай за Splash Toys, Франция  

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

http://www.rayatoys.com/


 

 


