
Упътване 
Игра Mickey Mouse Club House 

 
 

 
Играта съдържа: 1 игрално поле ,6 героя ,12 жетона , 6 поставки за героите, 1 стрелка. 
Играта може да се играе от 2 до 6 играча . 
Правила на играта - без жетони: 
Подготовка: стрелката се поставя на обозначеното място. 
Всеки от играчите си избира един от картонените герои, и го поставя на поставката, след което 
героите се нареждат на стртова позиция-„GO!”. 
Играта печели детето стигнало пьрво до кьщата на Mickey Mouse. 
Начало на играта дава най-малкия играч като завърта стрелката, след което детето мести своя 
герой с толкова квадратчета колкото е показала стрелката. 

Ако, обаче стрелката попадне на „STOP” детето няма право да мести своя герой и стрелката завърта следващия играч. 
Играта се играе по посока на часовниковата стрелка . 
Върху игралното поле има по специални картинки , ако играча попадне на някоя от тях се следват следните правила : 

1. Използвай скейтборда на Mickey: измести толкова квадратчета, колкото си изместил последният път . 
2. Какъв късмет! Имаш право да завъртиш стрелката още веднъж и да напреднеш по-бързо . 
3. Овчицата има нужда от помощ: връщаш две квадратчета назад и пропускаш едно завъртане. 
4. Качи се бързо на самолета и напредни с три квадратчета . 
5. Неочаквана ситуация: останете на мястото си докато стрелката не посочи 5 или 6 . 
6. О не! Обърка пътя! Върни се 6 квадратчета назад . 

Внимание: За да влезеш в къщата на Mickey Mouse трябва стрелката да ти покаже толкова квадратчета , колкото са ти 
нужни . В противен случай местиш толкова квадратчета назад колкото ти остават (например ако ти са нужни 3 
квадратчета за да влезеш , а стрелката ти показва 5, местиш 3 напред и 2 назад).   
Правила на играта с жетони: 
Подготовка: Принципа на тази игра е същия както при първия вариант. Освен че жетоните се поставят по квадратчетата с 
картинка ,които нямат цифра. Играта печели детето което влезе с два различни жетона в къщата на Mickey Mousе , 
(примерно: „Пате” и „Ракета” ; „Пате” и „ОК”; „ОК” и „Ракета”). 
Правила на играта: Както при първия вариант тук също се спазват правилата на по специалните квадратчета ( 
квадратчетата с цифри ). Играчът докато се движи по полето трябва да събере два жетона , той получава жетона когато 
попадне на квадратче с жетон. 
Всеки от играчите има право да вземе не повече от два жетона ,при положение че жетоните са различни. 
Ако все пак обаче неговия герои попадне на квадратче с жетон при положение , че той вече има два различни няма 
право да го взема. В къщата на Mickey се влиза с точен брой квадратчета.   

Препоръчителна възраст 4+ 

 

Вносител: Раяленд ООД,  

 гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39 
 тел: 052/ 566464 
 www.rayatoys.com    
 

 

 

 
 

 

 

http://www.rayatoys.com/

