Игра 2

Настолни игри
УВОД
Съществуват много интересни настолни игри, включващи участието на всички членове на
семейството. Всички те са отлична алтернатива на седенето и храненето на масата по
време на семейни събирания.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Семейства, деца, приятели

КЛЮЧОВИ ДУМИ
-

настолна игра
време за семейството
забавно
мислене
логика

ЦЕЛ НА ИГРАТА
Целта на тази игра е да развива логическо мислене и разсъждаване, докато участниците
се забавляват и прекарват време със семейството и приятелите си.

ВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН
Игрите могат да се играят на закрито вкъщи или на открито в парка например .

ПРИЧИНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИГРАТА
Игрите от този тип са разработени преди много години с цел да създадат забавление и
радост за хората. Днес те са любим начин на много семейства и приятели по целия свят
да прекарат известно време и да се забавляват заедно.
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МАТЕРИАЛИ
Обикновено играта се предлага в комплект с всички необходими материали.

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ
По-долу са изброени някои примери за игри за цялото семейство с инструкции как да
играете:
Scrabble:
• Какво ви трябва: Scrabble игра, речник
• Как се играе: Това е игра на думи, поради което е хубаво да имате речник под ръка, в
случай на не толкова често срещана и популярна дума, която ще трябва да проверите☺
Играчите сформират думи, използвайки плочки с букви на скрабъл дъската и така печелят
точки. Когато плочките приключат, играта печели човекът с най-много спечелени точки.

Monopoly:
• Какво ви е необходимо: Monopoly игра
• Как се играе: Това е игра, наподобяваща реални житейски дейности - закупуване,
продажба и отдаване под наем на имоти. Играчите се редуват, преминавайки по дъската,
чрез хвърляне на зарове – отдаване под наем и продажба на имоти в опит да станат найбогатите играчи. Играта свършва, когато всички останали са фалирали.
Табла:
• Какво ще ви трябва: игра на табла
• Как се играе: Таблата е една от най-старите игри, на която хората от цял свят се радват
вече повече от 5000 години. Играта е за двама играчи. Целта е да преместите всичките си
пулове в собствената си поле и след това да ги освободите.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИЧЕСКОТО УПРАЖНЕНИЕ
Винаги има победител в играта, но забавните моменти и забавления са за всеки.

ВЪПРОСИ И СЪОБРАЖЕНИЯ
Изборът на играта трябва да бъде съобразен с възрастта и възможностите на
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участниците, както и с техния брой. Всяка от бордовите игри има препоръка за възрастта,
за която е препоръчителна, както и за максималния брой играчи. Така че не забравяйте да
изберете най-подходящата за вашия случай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настолните игри са интересен и забавен начин да накарате членовете на семейството и
приятелите си да играят заедно. Тези игри развиват способности за мислене, логика и
разсъждения у участниците, като ви предоставят възможност да се наслаждавате на
времето, прекарано със близки и приятели.
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