
Забавна игра- ‘’ПРАСЕНЦЕТО ВЪН’’ 

Комплекта включва: 5бр. зарчета (прасенце и пиле); 20бр. картонени чипове- прасенце; 12бр. картонени 

чипове-пиле; 1бр. пластмасова кутия за плъзгане на зарчетата. 

Допълнителни материали, които ще са ви нужни за играта (не са включени в комплекта): Хартия, 

химикал или молив да записвате резултата. 

Цел на играта: Бъдете играч с най-висок резултат! Бъдете първият, който ще достигне до 50 точки и 

запазете до край най-високия резултат. 

Подготовка: Поставете кутията, зарчетата и всички чипове на масата. Най-младият играч започва първи. 

Как се играе: Когато сте на ход сам избирате колко пъти ще хвърляте зарчетата. Имате право да хвърляте 

по два пъти. 

-Първо въртене: Когато сте на ход, пуснете 1 зарче в кутията. Ако ви се падне прасенце, вземете един 

чип с прасенце и го поставете пред себе си. Ако ви се падне пиле, вземете чип с пиле. 

-Второ въртене: Хвърлете 2 зарчета, когато дойде вторият ви ред. Ако ви се паднат две прасенца, 

вземете два чипа с прасенце и ги прибавете към резултата си. Ако ви се паднат две пилета или пиле и 

прасенце, добавяте един чип с пиле във вашият резултат. Дори и да ви се падне прасенце заедно с пиле, 

нямате право да добавяте чипове с прасенце към резултата си. Когато слагате чиповете, нареждайте ги 

до другите (които вече сте спечелили), в една линия. 

Сега може да решите, ако искате ‘’прасенцето вън’’ (хвърляте още веднъж) или  ‘’пилето вън’’ (спирате 

да хвърляте и преброявате колко прасенца имате). Всеки път като решите да хвърляте зарчетата отново, 

вие хвърляте още едни брой зарче, т.е. ако сте хвърлили първият път две зарчета, след това ще хвърлите 

три и т.н. (След петото хвърляне, когато сте хвърлили пет зарчета, на следващото хвърляне ще имате 

право само на едно зарче отново, след това 2, след това 3 и т.н.) 

След всяко хвърляне на зарчето, чиповете се добавят към вашия резултат, в една линия. В същото време, 

ако сте хвърляли само прасенца, вземате толкова чипове с прасенца и ги прибавяте към резултата си. Но 

ако сте хвърляли пилета, вземате чипове с пиле (без прасенце) и ги прибавяте към резултата си. 

Бъдете внимателни-ако съберете 3 чипа с пиле на един ред, вашите точки, за това завъртане,  ще са 0. 

Завършване на хода ви:  

-Ако/ Когато решите да не участвате повече и да не хвърляте зарове, пребройте чиповете си с прасенца и 

запишете резултата си. Вашият ред завърши. Давате зарчето и чиповете на играча от вашата лява страна. 

-Запомнете, ако ви се паднат три чипа с пиле на един ред, вие записвате 0 точки за това си хвърляне и 

редът свършва. 

Когато сте на ход и всичките 20 чипа прасенца са във вашият резултат вие сте достигнали максимума! 

Вие записвате 20 точки към резултата си и редът ви свършва. 

Следващият играч започва като хвърля 1 зарче и нарежда чиповете си на един нов ред и отчита 

резултата си както е описано по-горе. 

Печели играта: Когато играч достигне резултата от 50 и повече точки, започва специален рунд за край на 

играта наречен ‘’Ентусиаст’’. 



По време на финалния рунд ‘’ Ентусиаст’’: 

-Всички останали играчи имат още по един ход, в който се опитват да надхвърлят резултата на другия. 

-Всички играчи, включително и играчът с резултат 50 точки, взема неограничен брой ‘’прасенцето вън’’, 

за този ход. Това означава, че ако вие достигнете максимума ‘’прасенцето вън’’, вашият ред няма да 

свърши както обикновенно. Вместо това вие може да продължите да играете и да се опитате да 

направите повече точки. Само започнете да нареждате чиповете си в една линия и продължете като си 

добавите 20 точки. ( Ако имате 3 пилета в реда, то правилото си остава, т.е. пишете си 0 точки за това 

хвърляне.) 

Препоръчителна възраст: 6+ години 
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