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Въведение 

Предполагам, че всички обичате да се събирате с 
вашето семейство. 

Чудите ли се какво да правите през съботните и 
неделните дни или просто по време на седмичните 
вечери, когато имате малко повечко време?

Ако “не”, постарайте се да направите нещо по 
въпроса, а ако е “да”…

… надявам се да ви харесат моите 50 интересни 
семейни игри, които ще сближат още повече вашето 
семейство и са идеални за семейните ви вечери.

Подбрала съм ги специално за вас!
Ако пък още нямате деца…
… ами пак ви ги препоръчвам. 
В нашето семейство сме се забавлявали с тях.
Каквото и да става, не се отказвайте и не 

отлагайте играта с вашето семейство в ПЪЛЕН 
състав. 

Със сигурност ще почувствате промяна, след 
като приложите тези игри. Те изключително 
много ще ви помогнат за сближаването на 
вашето семейство. 

Готови ли сте?
Нека да започваме…

Доти Георгиева
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Стикерни перковци

Какво ще е нужно? По един лист със стикери 
за всеки участник.

Ниво на енергия: умерено 
Упътване: 
Нека всеки от участниците да вземе своя 

лист със стикери. 
Целта е да залепите колкото може повече 

стикери по членовете на семейството, без те да 
забележат. 

Разпръснете се из всички стаи и се опитайте 
да изненадате останалите играчи.

Победител е този, който пръв изразходи 
всичките си стикери.
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Реагирай и изиграй

Какво ще е нужно? Листчета или картончета, 
химикалки или моливи, шапка.

Ниво на енергия: умерено 
Упътване: 
Всеки написва по няколко неща, на които 

може да се реагира с уплаха.
Примери: Движите се на 1 см. от огромна 

пропаст, намирате жаба в леглото си или 
мравки в храната си.

Сложете всички листчета в шапката. 
Разбъркайте ги. 
Всеки тегли по едно листче. 
Редувайте се да имитирате и реагирате на 

нещата, докато другите се опитват да познаят 
за какво е тази суматоха.
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Ха-хо-хи

Какво ще е нужно? Ентусиасти.
Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване: 
Тази игра може да разсмее и най-намусения 

човек.
При нас успя да накара цялото ни семейство 

да се залива от смях.
Седнете около кръгла маса или в кръг. 
Редувайте се всеки да повтаря “Ха”, “Хо”, 

“Хи” и се гледайте право в очите. 
Всеки, който се разсмее, изгаря от играта.
Продължавайте така, докато всеки изгори.
Онзи, който не се разсмее и остане с 

изправено лице за най-дълго време, печели 
награда.
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Колеги художници

Какво ще е нужно? По един лист, химикал 
или молив за всеки участник, столове.

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване: 
Разделете се по двойки и сложете столовете 

с гръб един към друг. 
Нека единият участник да седне от едната 

страна, а вторият – от другата (гръб към гръб). 
Изберете кой ще описва и кой - ще рисува.
Нека участникът, който ще описва, 

да измисли предмет и да започне да го 
характеризира на своя “колега-художник”, а той 
да се опита да рисува.

Идеята е да се улови темата на цялата 
картина. 

Пример: нарисувай рибки, водорасли, 
скали… и се получава морско дъно.
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Харесвания и нехаресвания

Какво ще е нужно? По един лист (картонче), 
химикал или молив за всеки участник.

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване: 
Всеки от вас трябва да напише 5 неща, които 

харесва и 5 неща, които не харесва.
Нека някой да помогне на по-малките деца, 

като ги напише заедно с тях. 
Съберете се на масата и разбъркайте 

листчетата (или картончетата) и нека всеки от 
вас да изтегли по едно. 

Редувайте се всеки да чете своето листче и 
да познава на кого е.
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Военни кораби

Какво ще е нужно: Маса, голям лист хартия, 
разделител по средата на масата (може да се 
използва навит на руло картон), маркер, свещи 
в чашки.

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване: 
Постелете голям лист хартия върху масата, 

така че да я покрие изцяло като покривка. След 
това използвайте маркера и с него начертайте 
на хартията квадратчета като шахматна дъска 
(64 квадратчета). 

От едната страна ги наименувайте A, B, C, 
D, E, F, J, H, също и в противоположния край. 
Трябва да получите две шахматни дъски, 
разделени с навития на руло картон.

От страната на височината напишете 
хоризонтално цифрите: 1, 2, 3 и т.н. – до 8. 

Сложете разделителя по средата на масата. 
Използвайте чашките със свещите, за да 
имитират военни кораби. 

Още по-интерестно ще е, ако запалите 
свещите – не се притеснявайте, в чашки те са 
напълно безопасни.

Играта е за двама души. 
Ако семейството ви е повече от двама, 

редувайте се. Нека всеки да разположи 
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корабите си там, където иска – хоризонтално и 
вертикално. Опитайте се да познаете къде са 
разположени корабите на другия играч. 

Например, първият играч казва: C-1. Ако 
някой от корабите на другия е разположен там, 
другият играч трябва да го махне от играта и 
тогава казваме, че корабът потъва. 

Играчът, на който пръв потънат всичките му 
кораби, губи играта.
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Хвърляне на картонени пръстени

Какво ще е нужно? Твърд картон, джобно 
ножче, малка купичка (за очертаване ), акрилна 
боя и четки, пръчка.

Ниво на енергия: умерено
Упътване: 
Започнете, като изрежете колкото си искате 

кръгове от картона с помощта на ножчето. 
Вземете купичката и я сложете в средата на 

кръга, като я очертаете.
Изрежете пръстена, като не забравяте и по-

малкия кръг в средата. Пригответе си боя в 
купичката и започнете да оцветявате пръстена.

Можете да го боядисате в произволни 
цветове; да му сложите глазура с пръчици или 
да го направите с различни шарки.

Както на вас ви харесва.
Оставете пръстените да изсъхнат. Излезте на 

двора, а ако нямате двор, в парка или някъде в 
планината на равна поляна.

Забийте пръчката в земята. 
Редувайте се да хвърляте пръстените.
Всеки играч разполага с еднакъв на брой 

едни и същи пръстени, т.е. имате 5 пръстена, а 
след като първият играч ги хвърли, ги събира и 
дава на следващия.
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Победител е онзи, който е хвърлил най-много 
пръстени от определения брой.
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Цветни яйца

Предупреждавам - ако се включите в тази 
игра, няма как да не се изцапате. 

Супер забавна е за хора от всякакви 
възрасти, без значение дали ще хвърляте 
яйцата по огради, хартия или група от хора с 
бели тениски, които тичат из вашия двор.

Какво ще е нужно: Изпразнени черупки от 
яйца, боя (измиваща се темперна или светеща), 
кухненска хартия, бяло табло (може да 
използвате и хартия, като я забодете на дърво 
или върху рамка), сухо лепило.

Ниво на енергия: умерено
Упътване: 
Направете с помощта на нож дупка в яйцето, 

достатъчна, за да може то да изтече. 
След това измийте черупките със сапун и 

топла вода и ги оставете да изсъхнат. 
Напълнете черупките с боята и с лепило 

залепете върху яйцето малко кухненска хартия.
Готово!
Сега остава само да закрепите таблото на 

кутия или да използвате голям лист хартия, 
която да залепите с лепило за също толкова 
голяма рамка или за дърво, закрепяйки я с 
габърчета.
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Сега сте готови за истински бой с яйца!
Можете да изберете и да ги хвърляте върху 

хартията, но ви предупреждавам:
Няма да останете неизцапани.
Не забравяйте, че най-важното тук е да се 

забавлявате.
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Морски шах… на поляната или морето

Това страхотно килимче с формата на морски 
шах е идеално за голяма поляна или за плажа.

Ще ви бъдат нужни:
• 1 постелка (може и покривка за маса или 

мушама);
• 1 туба бяла акрилна боя;
• тиксо;
• кутийка или малка чанта за съхраняване на 

миди;
• едра четка.
Постарайте се да намерите 5 “X” и 5 “O” 

малки предмети, като съберете подобни миди, 
камъчета, хартиийки.

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване:
Вземете молива и начертайте три вертикални 

линии и три хоризонтални. 
Залепете тиксо върху тях, така че да останат 

небоядисани.
Боядисайте мушамата в бяло.
След това повторете линиите с четката.
Отлепете тиксото и използвайте мидите или 

малките предмети, за да играете на морски 
шах.
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Големи клечки за теглене

Тази игра е позната на всички – редувате 
се да теглите клечки, като всеки избира една 
и трябва да я вземе, без той или клечката да 
помръдне друга клечка.

Ако участникът успее да вземе клечката, 
отново е негов ред.

Какво ще кажете, ако опитате играта в 
уголемен вариант?

Ще са ви нужни:
• 24-36 дворни пръчки (ако искате пръчките 

да се делят по цветове), добавете и една 
черна. Избягвайте остри пръчки – ще 
е опасно да се играе с тях! Можете да 
използвате всякакви видове пръчки;

• Спрей-боя в различни цветове + черна за 
единствената черна клечка;

• Безцветен лак.
Ниво на енергия: умерено
Упътване:
Боядисайте пръчките, след което изчакайте 

да изсъхнат.
После ги напръскайте с безцветния лак за 

допълнителна здравина на боята.
Време е за забавление!
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Нощен боулинг

Кой е казал, че игрите трябва да се играят 
само през деня? 

Тази игра на боулинг е перфектна през 
нощта!

Ще ви бъдат нужни:
• 6 високи, празни бутилки;
• Светещи пръчки (само напишете в Google и 

ще ви излязат в изобилие);
• Топки-играчки за хамстери (ако се чудите 

къде да ги откриете, пак там).
Ниво на енергия: умерено 
Упътване:
За да направите кеглите светещи, поставете 

вътре в бутилките по една-две светещи пръчки 
и затворете капачките. 

Ако искате, можете да налеете и вода в 
бутилките.

За светещите боулинг-топки залепете с тиксо 
колкото искате светещи пръчки.

Това е!
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Пиня с водни балони

Тази игра е супер забавна през лятото! 
Просто няма как да останете сухи.

Ще са ви нужни:
• Балони;
• Сезал;
• Вода;
• Дебели пръчки.
Приготовление: Напълнете балоните с 

вода и ги вържете. Отрежете малко сезал и го 
вържете на всеки лост от катерушката в парка, 
така че да виси надолу. След това вземете 
балона. Опънете мястото, където е вързан и го 
завържете за края на сезала.

Готови сте!
Ниво на енергия: бързо
Упътване:
Редувайте се по двама човека да минавате 

под балоните, като ги удряте отгоре с пръчките 
и след това бягате. За целта е най-добре да сте 
със стари дрехи или с бански. 

Не се учудвайте, ако някой балон се спука 
над вас и ви намокри!
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Огромна игра на мемори

Играта “мемори” е проста – редувате се да 
отваряте по две карти и трябва да ви се падне 
двойка картинки (тоест да са еднакви). Ако 
уцелите, пак сте вие. Следете кой какво отваря 
– запомняйте двойките и къде се намират. 
Затова се казва “мемори”! 

В края на играта се броят двойките и който 
има най-много, печели играта.

Моята игра на мемори е просто “гигантска”!
Ще са ви нужни:
• Около 25 “12х12” коркови плочки;
• Същият размер квадрати от картон с 

нарисувани от вас плодове;
• Нож;
• Тиксо;
• Найлон, с което да предпазите работното 

ви място;
• Молив.
Ниво на енергия: умерено
Упътване: Постелете с найлона работното 

ви място. Залепете с тиксо квадратчетата с 
различни орнаменти върху корковите плочки. 
С помощта на спрей-боя оцветете само 
орнаментите.

Време е за мемори!
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Симо казва!

Тази игра е вероятно позната на някои от 
вас, ако сте попадали на английската й версия 
(Simon Says), но става истински забавна, когато 
се включи цялото семейство.

Препоръчвам я за семейства с повече деца.
Ниво на енергия: умерено
Ето правилата:
Разбирате се помежду си кой от вас ще е 

“Симо”.
След като го направите, Симо ще трябва 

да каже на другите да направят нещо, като 
например:

“Симо казва… да си почешете носа” или 
пък…

“Симо казва… да извикате “ура”…
… но ако Симо пропусне да извика: “Симо 
казва…”, (тоест ако не включи тази фраза в 
изречението), а каже само “Скочете”, играчите 
не трябва да правят нищо.

Ако все пак играчите се объркат и го 
направят, изгарят или с други думи – отпадат от 
играта.

Играчът, който не “изгори” до края на играта, 
е победител и става Симо в следващата игра.

Забавно, а?
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Гигантска Дженга

“Дженга” е интересна и сближаваща 
семейството игра.

Много забавно е за всички, когато някой 
я събори, макар че за изгубилия едва ли е 
толкова забавно.

Имате малък бонус от мен, защото ще ви 
кажа как да си направите сами такава игра, 
вместо да купувате от магазина.

Приложима е за семейства с и без деца.
Необходими материали:
• дълги дървени блокчета, които да нарежете 

всяко на две по-малки;
• различни цветове латексови (или друг вид) 

бои.
Ниво на енергия: умерено
Ето и какво трябва да направите:
За по-цветно преживяване боядисайте 

крайчетата на дървените блокчета и ги оставете 
да изсъхнат.

Това е всичко!
Сега остава само да започнете да редите 

кулата.
Слагате три блокчета за основа 

хоризонтално, отгоре – вертикално, след това 
пак хоризонтално, пак вертикално.
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След като построите кулата, се редувайте да 
вземате блокче отнякъде без да я съборите.

Който събере най-много блокчета след като 
падне кулата, печели играта.
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Необикновена Дженга 

Помните ли миналата ми игра, в която ви 
дадох указания как да си направите сами 
играта “Дженга”? 

Този вид Дженга е малко по-интересен и със 
сигурност ще се забавлявате истински. 

Ниво на енергия: умерено
Необходими материали: Дървени блокчета, 

черна боя и тебешир.
Упътване:
Използвайте указанията, които дадох в 

предната ми игра, за да си направите дървени 
блокчета за играта. 

След като го направите, боядисайте 
блокчетата от едната страна с черна боя. 

Вземете бял тебешир и напишете нещо от 
рода на “изпей песен”, “брой през пет до сто”, и 
т.н. 

Можете да напишете каквото си поискате. 
Готови сте! 

Правилата са същите, но когато човек 
изтегли блокче от построената кула, трябва да 
направи това, което е написано на него. 
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Вятърът духа…

Тази игра е забавна и спомага за по-добро 
опознаване между членовете на семейството…

Заслужава си да я опитате!
Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване:
Наредете определен брой столове (според 

броя на членовете на семейството без един) в 
кръг.

Един от вас застава в средата и казва: 
“Вятърът духа към онези, които…”

… и след това посочва характеристика на 
някои от семейството, например:

• “… онези, които не обичат чушки”,
или пък…

• “… онези, които са пътували до Пловдив”.
Всеки човек, който попада в тази 

характеристика, става и трябва да си намери 
място.

Който не успее да седне някъде, отпада
Играе се, докато остане един човек и именно 

той става победител на играта.
Някои идеи за такива характеристики:
• членове на семейството, които не обичат 

или обичат определен вид храна;
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• членове на семейството, които не са си 
пеели нещо от два дни;

• членове на семейството, които са имали 
хубав ден;

• членове на семейството, които обичат да 
пият определена напитка.

Развийте въображението си с тази лесна, 
забавна и сближаваща семейството игра!
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Истина или лъжа?

С тази игра ще опознаете още по-добре всеки 
член на вашето семейство.

Ще познаят ли другите дали твърдението ви 
е вярно или не?

Задължително я опитайте!
Ниво на енергия: бавно, но забавно
Начин на игра:
Редувате се всеки да казва по две неща, 

които са истина и едно лъжливо нещо.

Другите трябва да познаят дали лъжете или 
не.

Предложението ми е да не казвате напълно 
познати на другите неща, а по-скоро нещо, 
които си мислите, че те не знаят.

Играта не изисква много усилия и освен това 
наистина спомага членовете на семейството да 
се опознаят по-добре.
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Голям “Скрабъл” 

Прдполагам, някои от вас знаете как се играе 
играта “Скрабъл”. Тя е нещо като игра на думи 
и аз изключително много я харесвам. Но защо 
да си купувате от магазина като може да си я 
направите сами толкова лесно? 

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Материали: Твърд бял картон, черна боя, 

ножица, два дървени малки кола, конец
Нарежете картона на квадрати 6/6 см. След 

това, използвайки черната боя, напишете по 
една буква от азбуката на всяко картонче. 
Можете да направите колкото искате плочки 
според броя на хората във вашето семейство. 
Също така плочките може да направите от друг 
материал, като стиропор или плочки за баня, 
например. За поставки за плочките вземете 
двата малки кола и завържете връвта между 
тях. Подпрете плочките си на връвта. 

Упътване:
Сложете една плочка в средата на стаята 

или двора. Разбъркайте останалите букви и 
без да гледате изтеглете по 8 букви. След това 
се редувайте да пишете думи като използвате 
буквата в средата. Можете да пишете думи 
хоризонтално и вертикално. 
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Домино

Всички знаете познатата игра на домино. 
Ако мъжът или таткото в семейството ви е 

майстор или пък имате зеге за рязане на дърво, 
ето една страхотна идея как можете да си 
направите собствено домино за двора или за 
парка:

Материали: Дървени дъски, бяла боя, трион 
или зеге за рязане.

Ниво на енергия: умерено
Упътване:
Нарежете дъските на блокчета с размера на 

тези, които се използват в играта домино. 
Отбележете точките с боята. 
Вече сте готови за една забавна игра на 

домино! 
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Игра на “Неща”

Тази игра е страхотна за по-големи 
семейства и ще помогне за сближаването 
между членовете. 

Материали: Лист хартия и химикал или 
молив за всеки член на семейството минус 
един. 

Ниво на енергия: умерено
Упътване: 
Изберете един човек, който да задава 

въпроси. Той/тя може да пита например: “Какво 
човек не трябва да прави докато е на работа?”

Останалите трябва да напишат отговори на 
хартията, тоест, да напишат какво не трябва да 
се прави по време на работа. 

Човекът, който задава въпроси, събира 
всички листове и прочита отговорите.

След това, нека той да обиколи стаята, като 
покаже на всеки един листовете с отговорите и 
те трябва да се опитат да познаят на кого са. 

Ако някой отговори правилно, той получава 
една точка, а който не познае, излиза от играта. 

Ако последният човек познае правилно, той 
получава три точки и печели играта. 
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Какво предпочиташ? 

Тази игра е подходяща както за големи 
семейства, така и за няколко семейства, или 
пък за събиране с роднини и приятели. 

Ниво на енергия: умерено
Упътване: 
Определете един човек от групата за шеф. 

Той/тя казва на другите, например: “Кое 
предпочитате - лилаво или синьо?” или “Кое 
предпочитате - филм или книга?”. 

Определете от коя страна на стаята ще е 
зоната на “лилаво” и “синьо”. 

Който харесва лилаво, нека да отиде в 
лявата част на стаята, например, а който 
харесва синьо, от дясната. 

По този начин ще се опознаете с другите, и 
ще откриете какво общо имате помежду си. 
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Имам пет

Тази игра е както забавна, така и развиваща 
ума. Със сигурност ще се забавлявате 
истински. 

Необходими материали: По един лист (A4), 
химикал или молив за всеки от вас.

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване:
Нека всеки да раздели листа си по следния 

начин: 
Напишете отгоре пет категории - име на 

момче, превозно средство, плод или зеленчук, 
град, име на момиче. 

След това нека всеки да напише изискващото 
се нещо в колонката. 

Който свърши, нека каже “имам пет”, тогава 
той става победител. 

Тоест, който каже първи, че е попълнил петте 
категории, печели играта. 

На листа има място за 9 игри. 

36



Не изпускай топката

Предполагам, че някои от вас знаете как се 
играе тази игра, но повярвайте ми, тя става 
толкова забавна, когато я играете ЦЯЛОТО 
семейство!

Необходими материали: Топка.
Ниво на енергия: умерено
Упътване:
Наредете се в кръг и започнете да си 

подавате топката. 
Ако някой от вас я изпусне, нека подалият я 

да каже на човека, който е изпуснал топката, да 
си “махне” нещо от следните: ръка, крак, очи

Да си “махне” означава да не играе с някоя 
част от тялото. 

Например, ако му каже да си махне крак, 
той трябва да стои само на единия си крак, ако 
си маха ръка, сгъва я отзад, ако си маха очи, 
затваря ги. 

Когато някой си махне всичко, губи играта. 
Победител е този, който си е “махнал” най-

малко неща. 
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Криеница в тъмното 

Вероятно всички знаете как се играе на 
криеница, но не знаете как тази игра да се 
играе на... 

... ТЪМНО! 
Да, сериозно говоря, на тъмно!
Ниво на енергия: бързо
Наскоро бях на гости у едни приятели, които 

живеят на село, и нямате представа колко 
много се забавлявахме да играем на криеница, 
когато стана тъмно. 

Можеш да се криеш буквално навсякъде - зад 
дървета, до маси и тям подобни. 

Какво ще ви е необходимо? Тук ще ви 
трябва само едно фенерче и тъмен двор или 
поляна. 

Упътване:
Изберете един човек, който да търси другите. 

Нека той да брои до двадесет, или до колкото 
решите. 

Другите трябва да се скрият през това време. 
На търсещият се дава фенерче, с което да 
свети в тъмното. Ако види някого, той трябва 
да изтича до мястото, където е броил, и да го 
заплюе, или с други думи да каже: “Пу за еди 
кой си”. Това е всичко! 
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Опитайте да организирате тази игра 
със семейството ви и няма да останете 
разочаровани! 
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Реши проблема

С тази игра нашето семейство се е 
забавлявало толкова много, че не вярвам и 
вашето да не се разсмее! 

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Материали: По едно средно голямо листче и 

химикал за всеки.
Упътване:
Нека всеки от вас да напише на листчето си 

някакъв проблем. 
Например: “болен съм” или пък “Изгубих се в 

парка”. 
След това го сгънете на две и подайте на 

следващия човек. 
Когато получите листчето, не го отваряйте, 

а напишете отгоре решение на проблема, 
например, “Пий чай” или “Купи си нещо”. 

Сега само остава всеки да разгъне листчето 
си и да прочете проблема/неговото решение. 

Не се съмнявам, че ще се забавлявате 
изключително много! 
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Довърши историята 

Ниво на енергия: бавно, но забавно
Упътване:
Нека някой от вас да започне история с 

фраза, като например: “Имало едно време една 
принцеса, която обичала да пее. Но един ден...” 

После следващият човек трябва да продължи 
историята с негово измислено изречение.

Редувайте се докато всички се изредят. 
Ако пък сте по-малко хора, можете да 

довършвате по няколко пъти. 
По този начин ще се получи една 

изключително забавна и интересна история. 
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Запомни движенията

Ниво на енергия: умерено
Упътване:
Наредете се в редица. 
Нека някой от вас да направи някакво 

движение, например, да плесне с ръце или да 
си почеше носа. 

Следващият трябва да повтори това 
движение, но и да добави още едно, което той 
си е измислил. 

Третият човек трябва да повтори двете 
движения и да добави ново. 

Така можете да се редувате колкото пъти 
искате. 

Който се обърка, изгаря, а който запомни 
най-много движения, е победителят. 
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Изпей песен 

Ниво на енергия: умерено
Упътване:
Разберете се по-рано какви песни да 

използвате. Изберете кой да бъде първи, като 
този човек трябва да изпее едно изречение от 
някоя песен (за предпочитане припева, който 
винаги е по-лесен). 

Останалите трябва да се сетят за друга 
песен, която включва някои от предишно 
изпятите думи. 

Играчите получават по една точка за всяка 
съответстваща дума. 

Забавлявайте се с едно страхотно пеене! 
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Игра на грухтене

Ниво на енергия: умерено 
Тази игра ще стане още по-забавна, ако се 

направи с още няколко семейства или роднини. 
Необходими материали: По една лъжица за 

всеки.
Упътване:
Нека всички да се наредят в кръг като държат 

лъжицата, изправена напред. 
Изберете човек, който да стои в средата на 

кръга и да е със завързана кърпа или шал на 
очите. 

Той/тя се завъртва няколко пъти, като през 
това време другите трябва да си разместят 
местата. 

Човекът в средата трябва да хване лъжицата 
на някого и да му изгрухти. 

Другият човек трябва също да му отговори 
с грухтене. Ако човекът, който е в средата, не 
познае кой е, трябва да разклати лъжицата му и 
да опита отново с друга. 

Когато успее да познае лъжицата на някого, 
тогава човекът, на когото е познато грухтенето, 
отива в средата. 

Забавлявайте се! 
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Корнфлейкс-забавления

Необходими материали: Корнфлейкс, 
стафиди или някакви малки бонбони, сламки 
или клечки за храна, картонена кутийка за 
всеки от вас.

Ниво на енергия: умерено 
Упътване:
Изсипете на масата колкото решите 

корнфлейкс, стафиди, или нещо от този сорт. 
Раздайте на всеки по чифт клечки за храна, 
или, ако нямате такива, сламки. 

Засичайте пет минути, в които трябва да 
преместите с клечките или да изсмучете със 
сламката колкото може повече корнфлейкс във 
вашата кутийка. 

След изтичането на времето, нека всеки от 
вас да си преброи корнфлейкса.

Победител е онзи, който има най-много 
корнфлейкс.

Играта можете да приложите навсякъде - 
вкъщи, на гости у роднини (може да стане още 
по-интересно и с баба и дядо), или пък с още 
няколко семейства. 
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Вземи клечката

Тази игра е забавна, особено когато я играе 
цялото семейство. Целта е да вземеш клечка, 
без да падне някоя от топките. 

Небходими материали: 4 (около 40 см. 
дълги) 2/4 дъски; 4 (около 20 см дълги) 
4/4 дъски, машина за завинтване, скоби, 
пирони, спрей боя, телена мрежа, клещи, тел, 
бормашина, 30-40 бамбукови градински пръчки, 
пластмасови топки.

Ниво на енергия: умерено 
Упътване:
Започнете, като завинтите 40 см.-те 2/4 дъски 

заедно, за да оформят квадрат. 
След това завинтете 20 см.-те 4/4 дъски под 

четирите ъгъла на квадрата, за да оформят 
крака.

Използвайки спрей боята, напръскайте 
масичката и я оставете да изсъхне. 

Направете голям цилиндър от телената 
мрежа и използвайте телта, за да я закрепите. 

Поставете цилиндъра върху дървената 
масичка и използвайте машината за 
завинтване, за да го закрепите върху нея. 

Поставете градинските пръчки в цилиндъра. 
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Бъдете сигурни, че пръчките са разпръснати 
във всички посоки и няма големи дупки между 
тях.

Изсипете отгоре топките и играта е готова! 
Как се играе?
>> Редувайте се всеки един от вас да се 

опитва да взима по една клечка от цилиндъра; 
>> Целта на играта е да вземете клечката без 

някоя от топките да падне;
>> В края на играта, играчът който има най-

малко съборени топки, печели. 
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Хвърляне на пликчета

    Лесна за направа, тази игра ще забавлява 
всички ви! 

Нужни са ви: Найлонови пликчета, стълба, 
няколко листа хартия, химикал или маркер,
тиксо.

Ниво на енергия: умерено
Как се прави? Нарежете листовете на шест 

квадрата (или според стъпалата на стълбата 
ви) и напишете следните числа върху тях: 
10,20,30,40,50. След това ги залепете с тиксо 
за всяко стъпало на стълбичката. 

Упътване: 
Нека всеки от вас да вземе по едно 

найлоново пликче и да се опита да го хвърли на 
което стъпало иска. 

Ако,например, успее да го хвърли на 
стъпалото с номер десет, получава десет точки. 
Ако успее да го хвърли на стъпалото с номер 
петдесет, получава толкова точки. 

Записвайте точките на лист хартия и в края 
на играта пресметнете кой колко точки има - 
победителят е с най-многото точки. 
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Гномски боулинг

Имате ли повече пластмасови бутилки? 
Време е да ги рециклирате и играта на боулинг 
да започне. 

Нужни са ви: 10 празни 2-литрови 
пластмасови бутилки, бяла спрей боя за 
пластмаса, акрилна боя в различни цветове,
четки за рисуване, малки камъчета, фуния, 
молив, лепило, безцветна боя за накрая,
голяма топка.

Ниво на енергия: умерено 
Упътване: 
Изтрийте надписите от бутилките под течаща 

вода с помощта на стъргало. 
След като надписите са изтрити, измийте 

бутилките добре и ги оставете да изсъхнат 
изцяло. 

С помощта на фунията изсипете малко 
малки камъчета във всяка бутилка. Идеята 
е да сипете достатъчно, колкото за да не ги 
отвее вятърът, но не твърде много, така че да 
не могат да паднат от топката. Ако искате да 
са поравно, можете да измерите количеството 
камъчета. 

Сложете бутилките върху вестник някъде 
навън и ги боядисайте с боята за пластмаса.
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След като изсъхнат добре, използвайте 
молива, за да нарисувате по едно джудже на 
всяка бутилка. 

След това ги боядисайте.
Можете да добавите и червени бузи на 

гномите, като потопите края на четката си в боя 
и ги очертаете. 

След като изсъхнат напълно, поставете 
капачките на бутилките обратно и ако желаете, 
даже може да ги залепите. 

Можете също да напръскате гномите с 
безцветен лак, за да не се олющят.

Сега, когато имате десет кегли, готови за 
действие, трябва да си изберете топка. 

Използвайте средноголяма, но лека. 
За да съборите кеглите, просто търколете 

топката - точно като на истински боулинг! 
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Скачане с чували 

Необходими са ви: По един найлонов чувал 
за всеки един от вас (за предпочитане голям 
черен чувал за боклуци), две дървени летви

Ниво на енергия: бързо 
Упътване:
Отидете на някое обширно място - ако имате 

двор, супер, а ако нямате, в парка или някъде в 
планината е страхотно място за тази игра. 

Гледайте повърхността да не е много 
камениста. 

С помощта на летвите направете стартова и 
финална линия - сложете едната там, откъдето 
ще започнете, а другата - там, където ще е 
финалът. 

Наредете се на стартовата линия и изберете 
някой, който да ви казва старт. 

След старта, нека всеки от вас да влезе в 
своя чувал и да започне да подскача с него до 
финалната линия. 

Който първи достигне финала, той става 
победител. 
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Замразяваща топка

Необходими са ви: Топка, 
обширно равно място ( двор, парк ). 

Ниво на енергия: бързо 
Упътване:
Определете някой от вас като 

“замръзяващият “. 
Той трябва да вземе топката и да я хвърли по 

някое време във въздуха - тогава всички други 
бягат. 

Но когато замръзяващият човек хвърли 
топката и каже “Замръзни!”, всички трябва да 
застанат на едно място. 

След това замръзяващият трябва да направи 
три големи крачки към някой човек и да го 
удари с топката по кръста или някъде по-долу. 

Човекът трябва да се опита да избегне 
топката, като си мърда ръце, крака, но винаги 
единият му крак да стои на земята.

Ако човекът хване топката, става следващия 
замръзяващ, но ако не успее да я хване, излиза 
от играта. 

Така се играе докато остане само един.
Именно той става победителят на играта. 
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Потупай котката 

Необходими са ви: Две кърпички и въже за 
скачане. 

Ниво на енергия: умерено 
Упътване:
Изберете някой от вас, който да е “котката”. 

Той/тя трябва да се намира на стола със 
завързани очи с едната кърпичка, а другата да 
е на главата. 

Другите да седнат на няколко крачки от 
котката. 

Сложете въжето във формата на кръг пред 
стола, имитиращо миша дупка. 

Изберете помежду си тайно кой да потупа 
котката, като свали кърпичката. 

Ако котката го хване, той става на мишка и 
сяда в дупката. 

Ако не успее да го хване, човекът, който е 
потупвал, става на котка. 

Играе се докато всички са били котка. 
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Пукащи балони 

Необходими са ви: По един балон и конец за 
всеки от вас, музика.

Ниво на енергия: бързо 
Упътване:
Завържете конеца на балона си и сте готови.
Избете някой, който да пуска музиката. 
Когато той/тя я пусне, всички започнете да 

скачате и се опитвайте да спукате нечий балон, 
който е близо до вас, като същевременно 
пазите своя. 

Ако балонът на  някой  играч се спука, той/тя 
излиза от играта. 

На печелившия се дава букет от “пукащи” 
балони, с други думи, всичките спукани балони 
заедно на букет. 
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Пазачът на съкровището 

Необходими материали: Стол, нещо дребно 
(ключове, топче, банкнота).

Ниво на енергия: умерено 
Упътване:
Изберете някой от вас за пазач на 

съкровището. 
Той/тя трябва да седне на стола със 

завързана кърпа на очите и да пази 
съкровището, което е поставено пред стола. 

Разберете се помежду си кой да се опита да 
вземе съкровището. 

Ако пазачът чуе някакъв чум, той трябва да 
посочи откъде мисли, че идва. 

Ако познае, “крадецът” трябва да се върне 
обратно на мястото си. 

Ако не познае, “крадецът” продължава да се 
опитва да вземе съкровището. 

След това се избира друг човек. 
Ако той или тя успее да вземе съкровището, 

става пазач. 
Играйте докато всеки един се изреди да бъде 

пазач. 
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Състезание по скачане на въже 

    Необходими са ви: Голямо въже са скачане.
Ниво на енергия: бързо
Упътване: 
Нека двама от вас да държат въжето, докато 

друг скача на него. 
Бройте колко пъти той е скочил, след това си 

разменяйте местата, докато всички се изредят.
Човекът, който е успял да скочи най-много 

пъти, е победител. 
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Ако ти харесва деня, засмей се! 

С тази игра наистина ще имате страхотно 
време за смеене. 

Ниво на енергия: умерено 
Упътване:
Седнете в кръг и изберете някой от вас за 

“Той”. 
Този човек трябва да обикаля около другите 

и да казва на всеки: “Ако ти харесва деня, 
засмей се!”. 

Другите трябва да му отговарят “Аз харесвам 
деня, но няма да се смея” и да задържат смеха 
си. 

Никой не трябва да се смее, докато “Той” не 
докосне някого. 

Не трябва да се гъделичкате. 
Ако някой се засмее без “Той” да го е 

докоснал, или пък се появи усмивка на лицето 
му, изгаря и става следващият “Той”. 
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Весел Волейбол

За тази игра ще ви е необходимо обширно 
пространство, наподобяващо волейболно 
игрище. 

Ниво на енергия: бързо 
Упътване: 
Играе се волейбол, но с въртене на играчите. 
Когато някой от играчите удари топката, 

той/тя трябва да мине от другата страна на 
мрежата. 

Динамично, а?
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Спящи кученца

Ниво на енергия: бавно, но забавно 
Упътване: 
Нека всички да се свият на земята. 
Изберете някой играч за “Разсмиващият”. 
Той ще трябва да разсмива тези, които лежат 

на земята. 
Може, например, да разкаже някакъв виц, да 

изтанцува нещо, или пък да направи смешна 
физиономия. 

Ако някой от участниците се засмее, той 
става “Разсмиващият”. 

Играе се, докато всички се изредят да 
разсмиват другите. 
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Пешеходни стъпки

Забавлявайте се с възможностите, които 
може да използвате за украсяване на вашите 
крака! 

Необходими материали: 
• Блокче за рисуване за всеки;
• Моливи, химикалки или маркери.

Ниво на енергия: бавно, но забавно 
Упътване: 
Всеки от вас да очертае стъпалото на крака 

си върху блокчето. 
След това сравнете размерите на всяко 

стъпало. 
Всеки може да украси стъпалото си както 

си иска - например, да си боядиса ноктите, да 
сложи някакви украси.
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Тупана живопис

Когато всички се включите в тази картина, 
става истински забавно! 

Необходими материали: 
• Разтворена темперна или водна боя;
• Вестник; 
• Обикновен бял картон.
Ниво на енергия: бавно, но забавно 
Упътване: 
Нека всеки да намачка някакъв вестник на 

топка и да го потопи в разтворена темперна или 
водна боя. 

С така получения тампон започнете да 
натискате с краищата върху картона. 

Ако искате, можете да употребите два или 
три различни цвята. 

Нека всички членове на семейството да се 
изредят.

След това оставете да изсъхне. 
Вече имате една прекрасна живописна 

картина, направена от цялото ви семейство. 



Защипи противника

Необходими материали: Щипки за пране.
Ниво на енергия: бързо
Упътване:
Вие определяте колко време да продължи 

играта. Целта е всеки да се освободи от 
щипките си, закачайки ги на някой участник в 
играта. Този, който се освободи от всички щипки 
преди да завърши играта, той продължава да 
играе докрай и се пази да не му закачат нови 
щипки.

Накрая пребройте щипките на всички играчи. 
Побеждава този, който има най-малко щипки.
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Парад на модата

Играта е увлекателна и развива 
наблюдателността на участниците в нея.

Какво ще ви е нужно? Дрехи, шапки, обувки, 
бижута, листа за записване, химикали.

Ниво на енергия: средно
Упътване: 
Един от играчите излиза от стаята и 

се облича с повече дрехи, слага бижута. 
Ръководителят на играта казва на останалите, 
че в стаята ще влезе много известен модел, 
който ще представи най-новата мода. 
“Моделът” върви из стаята за една минута като 
показва всичките си дрехи. След това излиза 
навън и маха някои от тях.

Когато за втори път се явява пред публиката, 
играчите отново оглеждат облеклото. Те трябва 
да запишат на листа хартия с какви дрехи е бил 
“Моделът” първия път и кои от тях липсват сега. 
По една точка се дава за всяка дреха, която е 
назована правилно, а по две точки се отнемат 
за грешен отговор.



Подхвърляне на грозде

Необходими са ви: Голямо количество 
грозде без семки или желирани бонбони.

Ниво на енергия: средно
Упътване:
Участниците в играта да застанат в кръг, 

а пред тях поставете една торба с грозде. 
Изберете си един  “гроздохвъргач”, който 
да застане в центъра на кръга  и да подава 
последователно на всеки по едно зърно. 
Играчите могат да вземат зърното само с уста 
и във въздуха. Не се използват ръце. За всяко 
хваното зърно се дава по една точка. За всяко 
изпуснато зърно се отнема по една. Победител 
е този, който има най-много точки.
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Ръчна схватка

Тази игра е забавна и ще ви помогне при 
студено време да загреете.

Упътване:
Играе се по двойки. Двамата противници 

застават един срещу друг като изнасят десен 
крак напред, който трябва да се допре до крака 
на противника. Те се хващат с десните си ръце. 
Целта е чрз дърпане или бутане противникът 
да излезе от равновесие. Губи този, който 
пръв измести единия си крак или падне на 
земята. Може предварително да определите 
времетраенето на играта и да организирате 
турнир.
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Щастливи семейства

Необходими материали: Предварително 
подготвени комплекти от по три карти, на 
които от едната страна са написани имената 
на фамилии. Добре е фамилиите да звучат 
смешно, например, Точкови, Крушкови, 
Бръмбарови, Китайски и др. Нужни са още 
достаъчно столове, съдийска свирка.

Ниво на енергията: бързо
Упътване:
На различни места в стаята разположете 

групи  с по три стола, които да са с един по-
малко от участващите семейства. Сложете 
други четири стола в ъглите на стаята. На тях 
поставете разбъркани по равен брой карти с 
имената на различните “семейства”. Съберете 
всички играчи в средата на стаята. Когато 
водачът даде сигнал за начало, всеки да отиде 
бързо до  един стол и да си вземе карта. Всеки 
участник, след като разбере към коя “фамилия” 
принадлежи, да намери останалите от 
“семейството” си и да седне на свободен стол 
към някоя тройка.

При следващата игра всички карти да 
се съберат и отново да се разпределят по 
столовете в ъглите. Сега играчите да се 
движат в кръг из стаята. При сигнал със свирка 
те отново да се отправят към столовете в 
ъглите. Броят на картите да е по-голям от 
броя на участниците. Докато състезателите се 
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лутат, водачът да махне още една тройка от 
столовете. Състезанието продължава докато 
остане едно семейство, което да е седнало.
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