
 

В градината 

В нашата приказна градина, семената, засети през пролетта, до есента израстват 

в красиви, високи дървета. Вие, малки градинари, сте поканени в тази градина, 

за да помогнете това да се случи! Семената, фиданките и дърветата се нуждаят 

от много слънце и постоянно поливане, за да могат да растат. Внимавайте 

винаги да имате достатъчно вода и изразходвайте всичките си запаси, преди 

тъмните облаци да скрият слънцето.  

Възраст: 5+  

• Време: 15 минути  

• Играчи: 2-4  

Съдържание: 1 игрална дъска, 1 въртящо се колело, 4 персонажа, 1 слънце, 8 

облака, 4 семена, 4 фиданки, 4 дървета, 24 водни капки.  

Целта на играта: Бъдете първият играч, който няма запазени семена, фиданки 

или дървета, когато всички облаци са поставени на дъската.  

Подготовка за играта (фиг. 1): Поставете дъската за игра в центъра на масата. 

Поставете слънчевия диск в горния ляв ъгъл на дъската (до къщата). Всеки 

играч избира герой и го поставя в началната точка, до кладенеца. Поставете 

облаците до дъската и водните капки върху кладенеца! Поставете семената, 

фиданките и дърветата съгласно приложението. В началото на играта всеки 

играч получава (фиг.2) капка вода и ...  

• Ако има 4 играчи, всеки получава 1 бр. семена, 1 фиданка и 1 дърво.  

• Ако има 3 играчи, всеки получава 1 бр. семена, 1 фиданка, 1 дърво и още 1 

предмет, избран от каквото е останало.  

• Ако има 2 играчи, всеки получава 2 семена, 2 фиданки и 2 дървета.  

Движение по дъската (фиг. 1) : Погледнете дъската! Разделена е на 4 четвърти, 

всяка от които има градина. Около градините минава пътека. Всяка стъпка по 

пътеката има цвят, маркиран отстрани. Играчите се движат по посока на 

часовниковата стрелка по този път, НО слънцето се премества от една четвърт в 

друга четвърт в посока обратна на часовниковата стрелка.  

Важно: Всеки път, когато преминете през кладенеца получавате капка вода! 

След това се редувайте по посока на часовниковата стрелка. Когато дойде ваш 

ред, завъртете колелото, завършете необходимото действие и се погрижете за 

градината си (ако условията са изпълнени, вижте по-долу).  

Действия според въртящото се колело (фиг. 5):   

1. Стъпки: Преместете вашия герой към следващата стъпка, която 

съответства на цвета на сегмента на колелото.  



 

2. Слънце: Преместете вашия герой на следващата стъпка, която съответства 

на цвета на сегмента на колелото и преместете слънцето на следващата 

четвърт!  

3. Капка вода: Получавате капка вода от кладенеца.  

4. Облак: Поставете облак на която и да е от четирите четвърти! Всеки играч 

в тази четвърт ще получи по една капка вода. Можете също да поставите 

облака в частта, където е вашият персонаж. Максимално два облака са 

разрешени във всяка четвърт.  

Градинарство: Ако и вашият герой и слънцето са в една и съща четвърт и 

освен това имате капка вода, можете да започнете работа там.  

Важно: Можете да започнете градинарството преди или след завъртането на 

колелото.  

• Сеитба (фиг.3): Поставете семе в градината, където вашият герой е спрян и 

върнете 1 капка вода в кладенеца! Внимавайте! Само семена могат да се 

засяват!  

• Отглеждане на дървета (фиг.4): За 1 капка вода можете да промените 

всичко в градината на по-голямо, дори и да не сте го поставили там! Редът е 

важен. Това може да бъде само: семе на фиданка или фиданка на дърво. 

Извадете елемента от градината, който искате да отгледате, и го заменете с 

по-голям от запаса си! Запазете премахнатия елемент, сега е част от запасите 

ви.  

Важно: Без значение колко семена, фиданки и дървета растат в градината, 

когато е ваш ред можете да посеете повече от едно семе или да отгледате 

повече фиданки или дървета за всяка капка вода!  

Краят на играта: Състезателната игра завършва, когато един от играчите 

успее да събере всички свои семена, фиданки и дървета, растящи в градините 

преди всички облаци да бъдат поставени на дъската. Той / тя е победителят! 

Ако всички облаци са на дъската преди някой от играчите да спечели, тогава 

зимата е победител. И така, време е да опитате отново!  

• • • 

Опция за сътрудничество: Сложете 4 капки вода и всички семена, фиданки и 

дървета в общ запас! Всички играчи черпят от там по време на играта и 

работят заедно. Печелите съвместната игра, когато ВСИЧКИ семена, фиданки 

и дървета растат, преди всички облаци да бъдат поставени на дъската. Ако не 

сте успели, тогава зимата е победител. 


