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Всеки играч си избира фигурка (пате). Започнете от най-малкия по възраст и продължете по 
часовниковата стрелка. Завъртете спинера (стрелката). Каквото число покаже – придвижете 
се с толкова квадратчета. Всяка клетка може да носи награда, наказание или да е 
неутрална. Играчът, който пръв пристигне в последната клетка с точен брой число за нея е 
победител. Ако обаче му се падне по-голямо число, той трябва да започне отначало, 
колкото показва числото.  
 
 

 
Указания за игралните полета: 

Синя страна - животни 
1. Запази спокойствие, за да не събудиш кучето. Губиш реда си. 
2. Чаплата е твой приятел, получаваш бонус  от придвижване  с 2 клетки напред.  
3. Ти попадна в поле с още една гъска. Имаш право на още едно завъртане на спинера и придвижване напред. 
4. Прекъсна приятелски разговор между костенурки. Върни се назад с 2 клетки. 
5. Пази се от Дракона, да не те изяде. Избягай от него като се върнеш назад с 4 клетки. 
6. Трудолюбивите мравки ще ти помогнат да се придвижиш с една клетка напред. 
7. Кацна  до едно сладко зайче. Пази тишина да не го стреш.  
8. Попадна насред лов на вълци. Махни се оттам и се върни с 6 клетки назад. 
9. Г-н Врана те кани на обяд в къщичката си. Отидете заедно до там, като за целта трябва да се върнете с 3 клетки 

назад. 
10. Дойде при коня и магарето. Имаш право да отидеш с 1 клетка напред. 

След още едно или няколко завъртания на спинера, вече ще сте при малкото пате и сте победител. Но не забравяйте, че ви 
трябва точен брой число. Ако е по-голямо – изхвърчате отново в началото и продължавате играта.  
 
Червена страна - Приказки 

1. Попадна в най-страшната сцена от приказката за Червената шапчица. Губиш реда си. 
2. Сега си в един от най-хубавите моменти от приказката за Пепеляшка. Получаваш бонус  от придвижване  с 2 клетки 

напред. 
3. О, не! Страшната вещица от Хензел и Гретел. Бягай от нея като се върнеш с 4 клетки назад. 
4. Тук виждаш част от опашката на русалката Ариел.  
5. С каляската на Маркиз дьо Карабаз от приказката за Котаракът в чизми можеш да се придвижиш напред с 3 клетки.  
6. Разпозна ли двамата злодеи от приказката за Пинокио? Те ти казват да се върнеш назад с 3 клетки.  
7. Звездите в отрупаното звездно небе ти казват, че е по-добре да се върнеш назад с 1 клетка. 
8. Твоята приятелка – другата Гъска, ти казва да се върнеш назад с 1 клетка. 
9. Стигна до Пинокио. Той те връща 1 клетка назад. 
10. Отново попадна на двамата злодеи и те те връщат с 5 хода назад. 
11. Духът от лампата на Аладин ти дава стрелката, за да я завъртиш отново. Пак е твой ред. 
12. Е, пак си при двамата злодеи и те те връщат назад с 3 хода. 

 
Ако стигнеш до малкото пате в центъра с точен брой точки – ти си победителя. 
 
Препоръчителна възраст 5+ 
Производител Lisciani, Италия 
Вносител Раяленд, ООД,  
Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39, тел.052/566464 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 


