
Колекция от 10 образователни игри Frozen, Lisciani 46799 

 

Героите на  „Замръзналото Кралство” помагат на децата в запознаването и 

изучаването на форми, цветове, упражняване на паметта и логическото мислене. 

Всичко се случва в процес на игра, неусетно и забавно. 

Комплекта съдържа: 

- 1 х Танграм пъзел (геометрични фигури/двустранен) 

- 1 х пъзел-колело с числа 

- 1 х пъзел-колело с ъс силуети 

- 1 х табло с картинки 

- 6 х двустранни табла с мемо карти от едната страна (2 х 2) и цветни кръгчета 

от другата страна. 

- 2 х пъзела с едри елементи  

 

1. Танграм Пъзел - пъзел, съдържащ 7 различни геометрични форми-фигури, които при съединяване образуват квадрат. На всяка 

фигура от пъзела има изображение, което при нареждане с останалите образува сцена от филмчето. 

2. Танграм формички (другата страна на танграм пъзела) - обратната страна на всяка от формите има различни картинки. С тези 

изображения децата могат да се забавляват, нареждайки формичките по различен начин и получавайки като краен резултат 

Елза, Ана, Дядо Коледа или Коледна елха (предложенията може да видите като картинки в оригиналното упътване на 

италиански). 

3. Колело на Логиката – в центъра на кръглия пъзел има 9 силуета. Разделете външните части от кръглия център. Разбъркайте ги. 

Детето трябва да сложи всяка картинка на герой от филмчет до съответния негов силует.  

4. Мемо игра – преди да започнете тази игра трябва да отделите малките кръгли мемо карти от техните табла. Поставете ги 

разбъркано на масата, картинките трябва да гледат нагоре. Детето ги разглежда и запаметява в продължение на няколко минути. 

След това ги обърнете с лице надолу – картинките не трябва да се виждат. Целта е детето да се опита на намира по две еднакви 

картинки. Ако играят двама: който намери двойка печели 2те карти за себе си, ако не познае е ред на другия играч. Накрая, който 

има най-много двойки карти е победител. 

5. Игра за внимание – брой играчи 2+.  Трябват ви мемо картите и таблото с картинки, които не се махат. Играта упражнява 

вниманието и концетрацията. Поставете таблото по средата на масата. Вземете мемори картите от игра 4. Не вземайте по две 

карти от вид, само по една. Обърнете ги с лице надолу. Играчът чиито ред е, обръща по една карта и я показва на останалите. 

Детето, което първо посочи с пръст на таблото същата карта, я печели за себеси. Накрая детето събрало най- много карти е 

победителя. 

6. Колко са? - на другият кръгъл пъзел има 9 отделни полета с картинки на определен брой снежинки. Разбъркайте картинките, 

дайте ги на детето. То трябва да нареди пъзела така, че броя на снежинките  да съответства на числото. 

7. Цветно Бинго – брой играчи 2. В тази игра ползвайте двете кръгли игрални полета и обратната страна на мемо картите. На 

обратната  страна на всяко от кръглите полета има малки цветни кръгчета. Всеки от играчите получава кръгло игрално поле. 

Оставете мемо картите на масата с лице нагоре, т.е. да се вижда картинката, а не цвета им. Когато е ред на някое дете, то обръща 

карта и вижда цвета и. След това я поставя върху своето колело в съответствие с цвета. Ако детето вече притежава карта от този 

цвят трябва да я върне на масата и е ред на другия играч. Първият, който попълни своето колело печели играта. Тази игра може да 

се играе и от 1 дете – поставят се картите върху колелото в съответствие с цвета. 

8. Детско бинго – брой играчи 2. Махнете всички карти от двете кръгли игрални полета и дайте по едно кръгче на всеки играч. 

Поставете частите, съставящи колелото безразборно в средата на вашата маса, като лицето им трябва да сочи нагоре. Когато е ред 

на всеки от играчите, той трябва да си избере карта. Детето, което има съответната карта на неговото колело, я поставя в него и 

така постепенно го завършва. Който пръв завърши колелото си, печели играта.  

9.  Пъзел 1 и Пъзел 2 се различават по цвета от задната си страна – розов или син. Ако искате да направите още по занимателно 

реденето, може да ги смесите и да накарате детето да ги раздели според цвета на задната им страна, след което да ги нареди 

поотделно.  

 

 

Препоръчителна възраст 3 – 6 години 

 

Производител Lisciani, Италия 
Вносител Раяленд ООД, гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39, тел: 052/566464,  

www.rayatoys.com 

 



 

 

 

 


