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КАК ДА ИЗПОЛЗВАШ ТАЗИ 
КНИГА

Независимо дали навън вали проливен дъжд, или 
организираш парти, дали е слънчево, или си отегчен 
от дълго пътуване – всяко време е подходящо за 
игра! Разгледай тази книга, за да намериш страхот-
ни начини да си оползотвориш времето, да се заба-
вляваш сред природата или да си прекараш чудесно 
с приятели или със семейството. Приготви се за 
действие – време е за игри!

Без значение дали играеш сам, 
или с приятел, винаги можеш да 
се забавляваш!

Какво ще ти е 
необходимо?

Игрите са наистина простичко обяснени – можеш да прочетеш инструкциите и веднага да започнеш да играеш. В някои от тях се използват предмети от бита, които лесно ще намериш вкъщи. Възможно е да ти трябват молив и хартия, за да си отбелязваш точките, а в някои от игрите се използва зар или тесте карти. В началото на описанието на всяка игра е включен списък с нещата, които ще са ти нужни, за да можеш да се подготвиш.

Играчи
Голяма част от игрите 

са за двама и повече 

участници, за да могат 

да се включат всички, 

които са отегчени от 

пакостите. Ако няма с 

кого да играеш, прочети 

карето  „Играй сам“, за да 

разбереш как да пригодиш 

играта, без да се лишаваш 

от забавление.
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На бас,  че не можеш!Играл си тази игра милион пъти и ти се струва прекалено лесна. Подложи се на предизвикател-ството „На бас, че не можеш!“, за да провериш колко си умен.

ТрудностИмаш огромен избор от игри, с които да изпиташ възможностите си, каквито и да са уменията и възрастта ти. В книгата са степе-нувани от * (много лесно) до ***** (много трудно). Започни от на-чалото на всеки раздел и предизвикай себе си с нарастващата към края трудност.

Знаете ли, че… 
За да ти стане по-забавно някои 

игри са съпътствани от любо-

питни факти, свързани с тях.

Играйте тази игра, 

ако не ви разреша-

ват да играете 

футбол вкъщи. 

Можете да играете на 

маса или на пода.

Идеята е да отбе-

лежиш точки сре-

щу противника. 

Придвижвай топ-

ката, като издухваш 

въздух през сламката. 

Сламката не трябва да 

докосва топката!

3

1

Маркирайте цели 

във всеки край на 

полето. Може да 

използвате кубче-

та или глина за модели-

ране за маркер.

2
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ВИХРУШКА

За тази игра трябва да си поемете дълбоко 

въздух, но може ли вашият отбор да духа 

достатъчно силно?

Трудност:          Играчи: произволен брой

Какво ще ви  

е необход
имо?

• сламки за пиене

• малки топки, на-

пример топчета 

за тенис на маса

• глина за модели-

ране

На бас,  

че не можеш!

Добави допълнителни 

участници на полето, 

например камъчета или 

играчки, които да 

     служат като  

        защита.

Победителят е…
Първият участник, 
който достигне три 

цели.

Играй 
сам

Направи препятствия, 

около които да прид-

вижваш топката, като 

използваш кубчета  

или играчки.

Отдели валетата 

от тестето карти. 

Всеки играч избира 

едно. Поставете 

валетата в средата на 

масата с лицата нагоре.  

Сложете останалата 

част от тестето до 

тях с лицето надолу.

Редувайте се да об-

ръщате най-горната 

карта от тестето. 

Ако съвпада с боя-

та на валето, което си 

избрал, я сложи 

до него, като го 

застъпва леко. 

Ако не съвпада, 

отива в купчинка-

та на излишните 

карти.

1 2

ВАЛЕТО ОТ ТЕСТЕТО

Вале купа, спатия или пика –  

кой има най-много карти?

Трудност:           Играчи: до 4

• тесте  

карти

Какво ще ви  

е необход
имо?

Победителят е…

Играчът, чието вале е 

събрало най-много кар-

ти около себе си, кога-

то тестето свърши.

Играй 
сам

Играй с две валета –  

едно черно и едно чер-

вено - и виж кой ще 

победи.

Знаете 
ли, че… 

Някога в играта на 
карти валето е било 
наричано слуга. Вмес-

то J на картите е 
било изписано Kn.

Продължавайте 

да се редувате, 

докато свършат 

картите.3
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Игри на закрито
• кубчета или глина за 

моделиране
• кофи
• стол
• монети
• зар
• сламки за пиене
• списания или 

пътеводители
• карта на света
• топчета за игра
• музика
• стари дрехи
• тесте карти
• хартия
• грахови зърна
• моливи и химикалки
• разрешение за криене в 

различни стаи
• пластмасови 

контейнери или купи
• шалове
• комплект жакове или 

камъчета
• предмети по двойки 

(обувки, чорапи, 
ръкавици)

Парти игри
• балони
• чаршафи
• кутии
• столове
• блокчета шоколад
• часовник
• зар
• вилица и нож
• шапка, ръкавици и 

ръкавици без пръсти
• обръчи
• списание
• ръкавици без пръсти 

или кухненски 
ръкавици

• шалове
• ножици
• хлъзгави предмети 

(мокър сапун или 
консервирани плодове)

• малки награди
• меки предмети 

(играчки, възглавници)
• лъжици
• маджун
• връв
• салфетка
• поднос
• мокри кърпички
• вӟлна

Какво ще ти е 
необходимо?

Не се притеснявай, няма да имаш нужда от всичко в този списък, и със сигур-ност не от всичко наведнъж! Но ето някои идеи за полезни предмети за тво-ето време за игра:

Игри на открито
• тебешир
• монети
• обръчи
• открито 

пространство
• дълга пръчка
• топчета за игра
• вестник
• играчки
• камъчета, камъни и 

големи камъни
• шал
• кутии от обувки
• въже за скачане или 

връв
• малки пръчки
• тенис топки
• ракета за тенис или 

вестник
• два чифта големи 

обувки
• балони за водна бомба

Игри на път
• монети или камъчета
• лепило
• списание
• тесте карти
• хартия
• молив
• цветни химикалки
• радио или MP3 плейър
• ножици
• мозъкът ти
• очите ти



ИгрИ на

закрИто!



Нека останалите 
участници да вля-
зат и да започнат 
да го търсят. 

Един от играчи-
те крие диноза-
въра, докато ос-
таналите играчи 

са в другата 
стая.

3

1
Скрий го някъде, къде-
то ще бъде трудно, 
но не невъзможно да 
го намерите. Може да 

го сложиш между книгите 
на лавицата или близо до 
телевизора. Но не го крий 
в коша за пране, защото 

никога няма да бъде от-
крит!

2

ЛОВ НА ДИНОЗАВРИ

Скрий тиранозавър рекс или бронтозавър, който 
казва: „Мислиш ли, че ме вижда?“

Трудност:              Играчи: 2 или повече

Какво ще ви  
е необходимо?

• малка 

играчка, 

например 

динозавър

Играй 
сам

Затвори очи и се завърти, 

след това хвърли диноза-

въра. Завърти се отново, 

отвори очи и започни да 

го търсиш.

Победителят е…
Играчът, който наме-

ри динозавъра. Може 

да се редувате да го 
криете.

Знаете ли, че…
В стари времена тази игра се е наричала „Намери напръстника“. На-пръстник е малък предмет с фор-мата на чаша, който се поставя на върха на пръста – идеален за тър-

сене размер.

10



Завържи си 
очите с шал 
или просто ги 
затвори, но  

без да мамиш!

Друг играч назова-
ва предмет, който 
да нарисуваш. 
Това може да бъде 

домът ти, ти самият 
или някакво животно 
например.

1

2

Трябва да нари-
суваш предмета, 
без да поглеждаш 
в листа. Когато 

го погледнеш, ще се 
разсмееш от това, 
което си нарисувал.

3

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА 
ИЗКУСТВОТО

Нарисувай себе си – ще откриеш, че не е толкова 
лесно да рисуваш със затворени очи!

Трудност:          Играчи: произволен брой

Какво ще ви  
е необходимо?

• шалове

• моливи

• хартия

На бас, че  
не можеш!

Измисли нещо, което 

предметът трябва да 

има, например броя на 

прозорците на  

къщата.

Победителят е…
Никой. Тази игра е 

просто за забавление.

Играй 
сам

Предизвикай себе си 
да нарисуваш нещо, 
без да поглеждаш!

11



Всеки играч избира 
число от 1 до 6. 
Ако участниците 
са двама, всеки 

избира по три числа. 
Ако участниците са 
трима, всеки избира по 
две числа.

И така: ако се 
падне 1-5-5, иг-
рачът, избрал 1, 
слага една моне-

та, а играчът, избрал 
5 – две монети.

31

Редувайте се да 
хвърляте трите 
зара едновременно. 
Ако се падне някое 

от твоите числа, сло-
жи монета или жетон
    в гърнето. 

2
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МОНЕТИ В ГЪРНЕТО

Сложи монетите си в гърнето и 
виж дали можеш да ги похарчиш!

Трудност:           Играчи: 2 и повече

Какво ще ви  
е необходимо?

• 10 жетона или 

монети за всеки 

играч

• 3 зара

• гърне или чаша

Победителят е…
Играчът, който първи 

сложи всичките си мо-

нети в гърнето.

Знаете ли, че…
Тази игра се нарича още „Помогни на съседа“, защото, като хвърляш числата на останалите участници, им помагаш да вкарат монетите 

си в гърнето.

Играй 
сам

Избери си число и виж 

колко пъти трябва да 

хвърлиш зара, за да 

вкараш всичките си мо-

нети в гърнето.



Събери заедно 
няколко чифта 
предмети. Скрий по 
един от предмети-

те някъде в къщата.

На всеки играч се 
дава втората поло-
вина от една двой-
ка, а той трябва да 

намери липсващата част.

1

2 Няма смисъл да 
намериш червена 
ръкавица, ако тър-
сиш синя. Трябва 

да намериш точната 
половина.

3
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СЪБИРАНЕ НА 
ДВОЙКИ

Скрий чорап зад телевизора! Лесно ще го 
намериш, ако мирише силно!

Трудност:              Играчи: 2 и повече

Какво ще ви  
е необходимо?

• двойки предме-

ти, например 

чорапи или 

обувки

Победителят е…
Първият играч, който на-мери липсващата част от 

двойката.

Знаете 
ли, че… 
Можеш да играеш 

тази игра в про-

дължение на години 

с  Джошуа Мелер 

от САЩ. Той при-

тежава повече от 

600 чифта обувки 
Converse.

Играй 
сам

Скрий предмети, които 
си подхождат, например 
бухалка и топка или лъ-

жица и вилица.



Играйте тази игра, 
ако не ви разреша-
ват да играете 
футбол вкъщи. 

Можете да играете на 
маса или на пода.

Идеята е да отбе-
лежиш точки сре-
щу противника. 
Придвижвай топ-

ката, като издухваш 
въздух през сламката. 
Сламката не трябва да 
докосва топката!

3

1

Маркирайте цели 
във всеки край на 
полето. Може да 
използвате кубче-

та или глина за модели-
ране за маркер.

2
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ВИХРУШКА

За тази игра трябва да си поемете дълбоко 
въздух, но може ли вашият отбор да духа 
достатъчно силно?
Трудност:          Играчи: произволен брой

Какво ще ви  
е необходимо?

• сламки за пиене

• малки топки, на-

пример топчета 

за тенис на маса

• глина за модели-

ране

На бас,  
че не можеш!

Добави допълнителни 

участници на полето, 

например камъчета или 

играчки, които да 

     служат като  

        защита.

Победителят е…
Първият участник, 

който достигне три 
цели.

Играй 
сам

Направи препятствия, 

около които да прид-

вижваш топката, като 

използваш кубчета  

или играчки.



Отдели валетата 
от тестето карти. 
Всеки играч избира 
едно. Поставете 

валетата в средата на 
масата с лицата нагоре.  
Сложете останалата 
част от тестето до 
тях с лицето надолу.

Редувайте се да об-
ръщате най-горната 
карта от тестето. 
Ако съвпада с боя-

та на валето, което си 
избрал, я сложи 
до него, като го 
застъпва леко. 
Ако не съвпада, 
отива в купчинка-
та на излишните 
карти.

1 2

ВАЛЕТО ОТ ТЕСТЕТО

Вале купа, спатия или пика –  
кой има най-много карти?

Трудност:           Играчи: до 4

• тесте  

карти

Какво ще ви  
е необходимо?

Победителят е…
Играчът, чието вале е 

събрало най-много кар-

ти около себе си, кога-

то тестето свърши.

Играй 
сам

Играй с две валета –  

едно черно и едно чер-

вено - и виж кой ще 

победи.

Знаете 
ли, че… 

Някога в играта на 
карти валето е било 
наричано слуга. Вмес-

то J на картите е 
било изписано Kn.

Продължавайте 
да се редувате, 
докато свършат 
картите.

3
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Всеки отбор има 
торба с дрехи.  
Може да бъдат 
забавни дрехи за по-

чивка, например шапка 
с периферия, джапанки 
и хавайска риза или 
всеки друг стил дрехи. 
Сложете ги на стол.

Всички играчи от 
отбора се реду-
ват да се събли-
чат и обличат.

3

1
Играе се на прин-
ципа на щафе-
тата. Първият 
играч тича до 

стола, облича всички 
дрехи, обикаля веднъж 
стола тичешком, съ-
блича дрехите, връща 
ги в чантата и тича 
обратно до старта.

2
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ОБЛИЧАНЕ

Грабни дрехите си и ги облечи! Тази игра е модно 
забавление!

Трудност:           Играчи: 2 отбора с равен брой участници

Какво ще ви  
е необходимо?

• торби с  

дрехи

• стол

Знаете ли, че… В Древен Египет джапанки са носи-
ли важните хора и това се вижда от фреските.

Победителят е…Отборът, който за-върши пръв.

Играй 
сам

Вземи часовник – мо-

жеш ли да направиш 

един курс за по-малко 

от две минути?



Потърси в списа-
нията картинки 
с много неща на 
тях. Картинки  

на хора на плажа, 
на пазара или пък в 
тематичен парк са 
много подходящи.

Всеки играч полу-
чава картинка и 
буква от азбука-
та. Изберете чес-

то използвани букви 
като С, П или Т.

1

2

Огради с кръг всич-
ки предмети на 
картинката, които 
започват с твоята 

буква.

3
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КАРТИНЕН ПЪЗЕЛ

Какво виждаш на картинката?  
Колко неща започват с буквата Т?

Трудност:           Играчи: произволен брой

Какво ще ви  
е необходимо?

• списания или  

пътеводители

• химикалки

Победителят е…
Няма победител, тъй 

като на някои картин-

ки може да има повече 

неща, отколкото на 
други.

Играй 
сам

Това е чудесен начин 

да прекараш извест-

но време сам.

Знаете  
ли, че…

В английския език повече думи започват със С или 
Т, отколкото с която 
и да е друга буква от 

азбуката.



Всеки отбор 
получава 
дълъг чорап, 
пълен с дреб-

ни предмети, на-
пример играчки, 
бонбони, топче-
та или монети.

Всеки отбор може 
да вади само по 
един предмет, 
така че ако се 

опитваш да намериш 
червено топче, а продъл-
жаваш да вадиш синьо, е 
малко изнервящо. Точка 
отбелязва отборът, 
който извади предмета 
пръв.

31

Един човек е во-
дещ и знае какво 
има във всеки 
чорап. Назовава 

предмет, който отбо-
рите да му дадат.

2

18

ЧОРАПЧЕ

Стаята ти е твърде малка за хокей, така че  
защо не опиташ тази игра на чорапче?

Трудност:                    Играчи: 2 отбора с равен брой
     участници

Какво ще ви  
е необходимо?

• дълги чорапи

• бонбони

• играчки

• топчета за игра

• монети

На бас, че  
не можеш!

Напълни един чорап и виж 

колко бързо можеш да съ-

береш чифтове, например 

два златисти бонбона или 

две монети.

Победителят е…
Отборът с най-много 

точки на финала.

Играй 
сам

Направи играта по-трудна, като пъхнеш в чорапа два по-големи предмета, напри-мер ябълка или картоф.



Картите се разда-
ват на играчите. 
Няма проблем, ако 
един от участни-

ците има с една карта 
повече от останалите. 

Играчът, който 
седи отляво на раз-
даващия картите, 
слага най-слабата си 

карта на масата. Да ка-
жем, че това е четворка 
купа. Играчът, който 
има петица купа, я 
слага отгоре и 
така докато 
стигнат 
до поп 
купа.

1

2

Играчът с поп 
купа започва иг-
рата отначало, 
като сложи най-

слабата си карта.

3

Играй 
самСложи четирите аса на масата. Започни да обръщаш картите, докато намериш всички двойки, после всички тройки и така нататък. Колко пъти трябва да превъртиш цялото тесте, за да събереш  четирите  комплекта? 19

ИГРА НА КАРТИ  
„ВОЙНА“

Сложи картите на масата – 1, 2, 3, 4 – победителят 
е онзи, който се отърве от всички карти.

Трудност:                  Участници: 2 или повече (най-добре 4 или 5)

• тесте 

карти

Какво ще ти 
е необходимо?

Победителят е…
Първият играч, 

който остане без 
карти.

Знаете 
ли, че… 

През Втората све-

товна война играта 

на карти помогнала 

на американските 

военнопленници. Из-

пращали им специал-

ни тестета с кар-

ти на местността, 

така че можели да 

планират бягство-

то си.

A

A



Редувайте се да 
избирате любима 
песен. Слушайте 
я, докато започне 

припевът.

Щом изпеете при-
пева, увеличете 
звука отново. Ус-
пяхте ли да свър-

шите едновременно с 
певците?

31

Когато започне 
припевът, намале-
те звука и продъл-
жете да пеете.

2
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МУЗИКАЛНА ЗВЕЗДА

Без значение дали пееш фалшиво, или правилно, 
провери дали можеш да следваш ритъма.

Трудност:                    Играчи: произволен брой

Какво ще ви 
е необходимо?

• музика от  

CD или MP3 

плейър

Победителят е…
Няма победител.  

Някои хора просто са 
по-добри от други в 

това занимание.

Играй 
сам

Няма проблем! Изпей всич-

ките си любими песни и 

виж колко добре се вмест- 

ваш във времето.

На бас, че  
не можеш!

Намали звука по време 

на строфа, не на при-

пева, и се опитай да не 

забравиш думите!



Всеки играч трябва 
да има списък с 
неща, които да 
намери. Използвай 

идеите от стъпка 3 
или си измисли свои. 
Ако играчите са много 
малки, им нарисувай 
картинки.

Използвай пласт-
масова кутия, 
за да събираш 
нещата, които 

намираш. Състезавай-
те се кой ще намери 
предметите си пръв.

1 2

Някои предмети 
за намиране: чаена 
лъжичка, подложка 
за чаша, книга с 

приказки, плод, кламер, 
закачалка за дрехи, 
чорап, количка, жълта 
химикалка, снимка.

3
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ЛОВ НА СЪКРОВИЩА

Десет неща за намиране от магазина и  
полицата – можеш ли да ги събереш сам?

Трудност:                   Играчи: произволен брой

Какво ще ти 
е необходимо?

• пластмасова 

кутия

• моливи

• хартия

Победителят е…
Първият участник, 

който събере 

всичките десет неща 

от списъка.

Знаете ли, че… 
Във Великобритания съкровището е официално „съкровище“, само ако е  на повече от 300 години. В този смисъл нищо от списъка не е съкровище  

наистина!

Играй 
сам

Използвай списъка от стъпка 3, за да провериш колко бързо можеш да откриеш предметите  
от него.

лъжичка
книга
чорап
плод



Един от играчите 
си намира място 
за криене, докато 
останалите броят 

до сто със затворени 
очи.

Играта продължа-
ва, докато послед-
ният играч намери 
всички останали, 

сбутани заедно под лег-
ло или в гардероб.

3

1
Играчите се 
разпръскват и 
се опитват да 
намерят скрилия 

се. Ако го откриеш, 
скрий се при него и пази 
тишина.

2
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САРДИНИ

Това е чудесна игра за закрити пространства. 
Намери интересно място, където да се скриеш.

Трудност:                    Играчи: 4 или повече

Победителят е…
Няма победител в тази игра, 

но последният търсещ е 

следващият криещ се.

Какво ще ви 
е необходимо?

• разрешение 

да се криете 

в различни 

стаи

Играй 
сам

Нарисувай карта на 

къщата и отбележи с Х 

всички подходящи места 

за криене.

Знаете 
ли, че… 

Името на играта идва от консервите с малки рибки сардини. Много сардини са плътно наредени една до друга в съвсем малко пространство.



Раздели тестето 
на две, така че 
всеки играч да 
има по двадесет 

и шест карти. Сложи 
ги с лице към масата, 
за да се виждат само 
гърбовете им.

Редувайте се да 
слагате по една 
карта на купчина в 
средата между вас.

1 2 Ако сложите 
карти с един и 
същ номер или 
боя една върху 

друга, извикайте 
„Пляс!“ Който изкре-
щи пръв, той взема 
цялата купчинка. 
След това продълже-
те както до сега.

3
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ПЛЯС!

Ето една игра, която много ще ти хареса!  
Страхотна е за дъждовни дни!

Трудност:                    Играчи: 2

• тесте 

карти

Какво ще ви  
е необходимо?

Победителят е…
Играчът с повече карти или 

този, който държи цялото 

тесте, ако играете докрай.

Играй 
сам

Играй наистина бързо, 
като обръщаш карти и 
с двете ръце. Можеш ли 
с това темпо да изкре-
щяваш „Пляс!“ доста-

тъчно бързо?



Редувайте се да 
хвърляте зара и 
се опитайте да 
нарисувате цял 

бръмбар. Числото, кое-
то хвърлиш, ти казва 
коя част от бръмбара 
може да нарисуваш.

Може да нарису-
ваш антена или 
крак, само ако вече 
си нарисувал тяло, 

така че първо трябва 
да хвърлиш шест. Не 
можеш да нарисуваш 
очи, антени или уста, 
ако все още не си нари-
сувал глава.

3

1

6 = тяло
5 = глава
4 = крак
3 = око
2 = антена
1 = уста

2

24

ЗАР БРЪМБАР

Трябва да хвърлиш шест, за да започнеш, а после  
да нарисуваш всички части на бръмбара.

Трудност:                   Играчи: 2 или повече

Какво ще ви  
е необходимо?

• моливи

• хартия

• зар

Победителят е…
Първият, който завър-

ши бръмбара си с всички-

те му части, включител-

но шест крака.

Играй 
сам

Нарисувай два бръмбара 

в различни цветове, като 

се редуваш да хвърляш 

зара за всеки от тях, и 

виж кой ще спечели.

Знаете ли, че… 
Съществуват повече различни видове бръмбари, отколкото други насекоми. Може би твоята картин-ка изобразява някакъв нов вид!


