
Колекция от 10 занимателни и образователни игри с героите на  „Отвътре навън” 

 

Скъпи Родители, 

Кoлекцията от 10 образователни игри помага на детето да изгради своята основа за учене, развиване на наблюдателни умения и 

логическо мислене заедно с героите Радост, Тъга, Страх, Гняв, Отврат и техните приятели от филмчето. Игрите са лесни и забавни, със 

самокоригиращи елементи, така че детето да разбира ако греши и да се поправя само. На гърба на кутията ще намерите номерирани 

снимки на игрите описани по-долу. Те ще ви помогнат в ориентирането игра – упътване за нея. 

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 има 

изображение, което при нареждане с останалите образува сцена от 

филмчето. 

2. Танграм формички - обратната страна на танграм пъзела е с 

малки картинки. Нареждайки формичките по различен начин се получават 

различни фигури.  

3. Колело на Логиката (синьо) – в кръглия център има 9 силуета. 

Разделете външните части от кръглия център. Разбъркайте ги. Детето 

трябва да сложи всеки герой до неговия правилен силует.  

4. Мемо игра – преди да започнете тази игра трябва да отделите 72-

те 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, ако не познае е ред на другия играч. Накрая, който има най-много двойки карти е победител. 

5. Игра за внимание – брой играчи 2+.  Стимулира развитието на вниманието и концетрацията. Поставете игралното поле 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 второто кръгло игрално поле (лилавото) има 9 полета с картинки на определен брой герои от филмчето. Разбъркайте 

картинките, дайте ги на детето. То трябва да ги нареди така, че броя на героите в дадена карта да съответства на числото срещу него. 

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 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 човек – 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 от 10 части – в кутията ще намерите 2 плика с части от пъзел. В единия частите са по-големи. Това е пъзела с 10 части. Оставете 

детето да се опита да го сглоби. 

10. Пъзел от 18 части – това е плика с по-малките части. На гърба на кутията има снимки на двата пъзела. 

Ако искате да направите заниманието с пъзел малко по-трудо, може да смесите елементите от двата пъзела, а детето да се опита да 

ги направи.  
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