
 

Конуси 

Предложения и идеи за игри  

 
1. Обучителни умения – разпознаване и учене на цвят. Броене. Нагледно смятане (1 конус + 1 конус = 2 

конуса).  

2. Последователност и намиране на съотвествие по цвят (2 играчи): разделете конусите поравно, така че 

всеки играч да има по един конус от всеки цвят. Подредете в  1 линия конусите на единия играч. Другия 

трябва да нареди един по един своите конуси така, че да съответстват по цвят и подредба на наредените 

пред  другия играч. 

3. Повдигане: Наредете седем конуса на земята и ги обърнете на една страна. Помолете детето да вземе 8-

я конус и да се опита да вдигне с падналите конуси. Може да добавите трудност като го помолите да 

събаря определен от вас цвят.  

4. Боулинг (1+)играчи: наредете конусите пред  детето и му дайте топка с която да се опитва да ги събаря.  

5. Нареждане – започнете като сложите един конус. Нека детето продължи нареждането. Вариация е да му 

казвате кой цвят да сложи при следващото слагане. 

6. Баланс (вариант 1) – наредете 4 конуса в кръг, един до друг. Между тях сложете един конус обърнат 

обратно. Нека в него детето продължава да слага обърнати конуси докато всичко падне. Следващата по 

трудност вариация е да наредите 3 конуса в кръг и да продължите по същата схема. Всеки играч може да 

се опитва. Победител е този, който успява да нареди всички конуси, без да паднат. 

7. Баланс (вариант 2) – наредете пирамида с основа от 4 конуса и продължете нагоре. След това пробвайте 

с основа от 3 конуса. След нареждането на пирамидите, ако не са вече паднали, помолете детето да се 

опита да ги разглоби, махайки конусите един по един.  

8. Викорина (2+ играчи) – наредете конусите изправени на земята. Започнете да задавате въпроси (от 

каквато област решите). Което дете знае отговора, първо да вземе конус и да го сложи на определено от 

вас място. Следващото дете да сложи своя конус върху него. Играта развива търпението, концентрацията 

и умение за спазване на правила.  

9. Състезание по бягане – наредете конусите в 2 редици на разстояние едни от други. Децата също да са в 

две редици. Когато състезанието по бягане започне те трябва да заобикалят на зиг-заг конусите. Или 

наредете само по 1 конус в края, до мястото до което децата трябва да стигнат и след това да се върнат. 

10. Друг вид състезание – децата могат да правят състезание като си пъхат двете ръце в два конуса и вървят 

на 4 лапи като мечки. 

11. Хващане – единия играч да е от едната страна, другия – от другата. Единия хвърля топка, другия трябва 

да я хване с обърнат  конус, така, че тя да влезе в него. 
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