
Образователна игра за нанизване „Фермата”, арт.номер 5580 

Симпатична игра с четири модела за подреждане, животинки и формички от дърво.  
 
Развива фината моторика и концентрация на децата.  Може да се играе едновременно от 
две деца! 
 
Съдържа: 2 дървени пръчици с връзка, 8 дървени  фигурки, 4 шаблона под формата на пъзел от 
две части,1 малка текстилна чанта. 
 
Възраст: от 18 месеца 
  
Скъпи родители, 
Поздравления за закупуването на продукт от серията  ”Моите първи игри ” . Вие сте взели 
правилното решение да предложите на детето си  възможност да порасне докато играе и се 
забавлява. 
Тези инструкции ви помагат и ви дават съвети как да  играете с детето си и как да дадете 
живот на фигурите с който то играе. 
По време на първите игри детет о развива своя речник ,своя език  , своята концентрация , 
своята памет, фина моторика, първото броене, креативност и въображение . 
Преди всичко, с тези игри се получава доста забава! Най-вече ,децата учат, докато играят. 
Приятна забава със серията”Моите първи игри”. 
Екипът на HABA,GERMANY. 
 

Кравата прави”муу” 
Свободна игра с дървените фигурки на играта. Свободна игра с дървените фигурки на играта. 
В свободната игра детето дава живот на фигурите,  с кои то играе.  Играйте с детето си и му 
разказвайте за фермата и животните в нея. 
Помислете кои  животни живеят във фермата и имитирайте звуците,  които издават те.  
Упражнявайте езика и слуха на детето си. 
Зависи от възрастта,  детето  покрай свободната игра , ще се учи да разказва все по -дълги и все 
повече истории,  докато играе с дървените фигури.   Материал като  за строене на блокове,  
откриване на елементи като камъни,  пръчки и пясък,  могат да бъдат представени винаги във 
въображението на детето, не само с  фигурките! Няма граници във въображението! 
Добре е ,ако за няколко дни низанката  остане отворена в стаята на детето.  Така то може да 
добавя нови неща към нея.Репетицията е важно нещо в ранната детска възраст , защото детето 
научава повече  и експериментира . 
 

Игра 1:Хърли Бърли на поляната 
Игра за 1 или повече деца на възраст 1 ½+. 
В тази игра има:  

 Внимателно слушане 
 Концентрация 
 Идея за пространството 
 Следване на правилата 

 

Подготовка 
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Поставете кравата  , малкото теле и коня в центъра н а масата. Поставете един обор,  една  
детелина и едно цвете.  Поставете ги на малко разстояние от  животните. Това са обектите,  кои то 
животните ще посетят в тази игра.  
 Прочете  инструкциите  силно и бавно . Детето ,  което е на ход взима фигурите и извършва 
действиет о, което възрастният чете . Ако има две или повече деца, те редуват ходовете си.  
Задачата на детето при внимателно слушане   се съ стои от две части:   историята ,която ще 
прочетете  и текста, отпечатан  в синьо. Когато играете за първи път или с малко  деца най -добре 
е да прочетете и двете на глас. По -големите деца могат и без  описаните действия  . 
Можете да променяте историята и да замените живот ните - по този начин играта става още 
повече интересна.   повече интересна.   
Разбира се, можете да  продължите и  историята, колкото искате . 
Ако има по -големи деца,  ще бъде забавно да се разменят роли . Дец ата могат да извършват 
задачите , кои то помнят или да си съчиняват свои кратки истории.  
Съвет:  Докато премества фигурите,  детето може да издава звуците,  който издават тези 
животни.  Получава се дос та забавно!  
Деца,слушайте внимателно!  Историята започва:  
Всяка сутрин кравата е много гладна.  Първо тя отива до пасището,където има много детелини.  
Хмм,  тази голямата мирише доста вкусно!  
Преместете кравата до детелината.  
Сега кравата се е нахранила и е уморен а.  Тя отива до своето любимо място:  поляната с цветя.  
Там е много удобно и кравата бързо заспива.  
Преместете кравата до поляната с цветя и я поставете легнала.  
Малкото теле също харесва поляната с цветя.  Там то най -много харесва да иг рае с майка си.  
Затова бързо отива до нея и се качва на гърба й.  Оопс,  но това не е много лесно.  Накрая,телето 
решава да застане до майка си.  решава да застане до майка си.  
Преместете телето до поляната с цветя и се опитайте да го качите върху гърба на майка 
му.  След това го поставете до нея . 
Ко билата  и малкото конче  играят на гоненица.Те тичат бързо насам -натам.  
Играйте с ко билата и  кончето  на гоненица и ги премествайте на различни места.  
Пфуу,  кончето е изморена от тичането.  То  отива до обора за кратка почивка.  
Преместете кончето в обора.  
Тел ето вече не иска да седи на поляната.  То отива в обора и ляга до  кончето . 
Преместете телето в обора и го сложете близо до  кончето . 
Ко билата  отива на поляната и започва да яде детелини.  
Преместете ко билата  на поляната,  до детелините.  
Кончето и телето си поч инаха добре.  Те искат да видят какво правят техните майки.  
Преместете кончето до ко билата , а телето до кравата.  
Четирите животни си прекарват хубаво на поляната.  Но вече е вечер и те трябва да се връщат в 
обора.”Лека нощ, животни!”  
Преместете животните в обор а и им кажете „Лека нощ!”.  
 
Игра2:Кон,конче,а след това?  
Игра за наблюдателност за 1 или 2 деца на възраст 2+.  
В тази игра има:  

 Наблюдателност  
 Фина моторика  
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Подготовка  
Поставете всички фигури на масата.  След това сглобете картите.  Детето решава с кои  карти да  
започне.  Ако играят две деца,  всяко дете взима карти в един и същи цвят.  Последователността 
на фигурите във всяка карта е различна.  
Пример:  има осем различни комбинации в четири карти.  
Дайте на детето достатъчно време да намери правилните фигури.  Помогнете му, ако не може да 
се справи.  
 
Как се играе  
Детето поглежда внимателно картите.Кой обор е показан?Детето търси правилния обор и Детето поглежда внимателно картите.Кой обор е показан?Детето търси правилния обор и 
поставя фигурата пред него. Постепенно детето поставя и други фигури до обора и прави 
комбинацията ,която е изобразена на картата.  
 

Игра3:Теле или кон -какво е?  
Игра с усет и докосване за 1 -2 деца на възраст 2 ½+.  
 

В тази игра има:  
 Усет и докосване  
 Наблюдателност  
 Фина моторика  

 

Подготовка  
И двата обора се поставят на масата.  За кратко другите фигури се връщат в торбата.  Сглобете И двата обора се поставят на масата.  За кратко другите фигури се връщат в торбата.  Сглобете 
картите.  Ако иг раят две деца,   тогава те  трябва да изберат кои  карти ще вземат -жълтите или 
сините.  Всяко дете получава карта и обора,  който е показан на нея.  Поставя ги пред себе си.  
Дайте достатъчно време на детето да намери правилните фигури.  Ако не успее да се справи,  
помогнете му.  
 

Как се играе  
Този,  който може да каже”Муу” най -силно може да започне.  Детето поглежда внимателно 
картата.  Кои  фигури са изобразени на картата,  близо до обора?  Играчът избира една ръка и я 
пъха в торбичката,  за да намери правилната фигура.  
Намери ли пра вилната фигура?  Браво!  Може да я поставиш до обора.  
Не  успя да намериш правилната фигура?  Няма нищо!  Върни я обратно в торбата.  Сега детето 
има право на още един опит.  
След това е ред на следващия играч.  
Кой ще успее да събере всички фигури от картата си?  
Когато кръгът свърши , фигурите се връщат обратно в торбата.  За следващият кръг,  картите се 
обръщат с лицето надолу.  В третия  и четвъртият кръ  можеш да играеш с картите от другия 
цвят.  

- Тази инструкция е предоставена на бълг.ез ик от ИЛИНОР  
- С любезното съдействие на Божидара Георгиева  

- ИЛИНОР е  официален партньор на HABA Germany за България  
- www.haba.ilinor.bg  
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