
Игра риболов с пирати 

 

Съдържание: 

 4 въдици с кръгъл връх и 4 въдици - котва 

 Торбички със съкровища  (пластмаса) 

 Игрално поле, което се върти на механичен принцип около 

30 - 40 секунди (няма нужда от батерии) (пластмаса) 

 Стикери за залепяне върху игралното поле с Джейк и 

пиратите от Невърленд. 

 1 мачта, която се поставя в центъра на морето. 

Целта в играта е да хванете възможно най-много торбички със съкровища с въдичките, т.е. това е игра за 

бързина. 

Как се играе: всеки играч си взема една въдичка. Поставете по една торбичка във всяка дупка на морето.  

Поставете игралното поле (морето) върху равна повърхност. Нека играчите се разположат от страни на 

игралното поле. Ако завъртите кафевия бутон по посока на часовниковата стрелка, морето ще започне да се 

върти, а торбите със съкровище ще се мърдат нагоре – надолу. Всеки играч трябва да улови възможно най-

много торбички докато морето спре да се върти. Играчът, който е хванал най-много е победител.  

Ако  торбичка падне обратно в морето, то играчът я губи тя няма да се смята за негова. Той може да се опита 

да я хване отново. Играчите могат да откачат торбичките от въдиците само с ръка и то извън игралното поле 

(морето). Това се прави с цел да не се пречи на останалите играчи, които ловят в момента.  

В един ход може да се хване повече от една торбичка. 

Ако двама играчи хванат една и съща торбичка, те трябва да я откачат от въдицата и да я върнат обратно в 

морето.  

Ако играе само 1 играч, нека той брои хванатите от него торбички преди морето да е спряло да се върти. На 

следващия път нека се опита да подобри собствения си рекорд. 

Брой играчи: 1+ 

Препоръчителна възраст 3+ 

 

Производител: Lisciani, Италия 
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