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ПРАВИЛА 

• «Моите емоции» е настолна игра за деца и семейства. Играе се със зар и цветни пионки. 

Игралното табло е затворена редица от полета, разположени във формата на спирала. 

Върху редицата са отбелязани Старт и Финал. 

 

•  Препоръчва се за: 

  деца, които имат проблеми със спазване на правила;  

  развиване на емоционалната интелигентност; 

  семейна  (групова) кохезия; 

  развиване на  визуалната перцепция; 

  развиване на логическото мислене; 

  развиване на броителни навици при подрастващи  и др. 
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Радост 
 
Зарът се хвърля още веднъж. 

Ярост 
 
Играчът се връща в изходна позиция. 

Тъга 
 
Ход назад 

Гадост 
 

Връщане назад толкова хода, колкото показва                      .  

Страх 
 
Пропускане на следващия ход. 

Бинг Бонг 
 
 

Да се запознаем 

Минаване напред толкова хода, колкото показва                      .  
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• Играят  от двама до четири играчи. Всеки играч взима по една пионка от един цвят. 

Играчите хвърлят зарчето последователно по един път.  

• Пръв започва играта този, който най-напред хвърли със зарчето числото 6.  

• При достигане до квадратче с  емоция  Радост (           ), участникът хвърля зарчето още 

веднъж.  

• Придвижването на пионките напред става през толкова квадратчета, колкото показва 

хвърленият от играча зар. Когато една пионка застигне при играта чужда пионка, 

попада до нея в същото квадратче, без да излиза от играта и изчаква следващия си ход. 

• При достигане до квадратче с  емоция  Ярост (           ), участникът излиза от играта и 

влиза отново при хвърляне на шестица.  

• При достигане до квадратче с  емоция  Тъга (          ), участникът прави ход назад.  

• При достигане до квадратче с  емоция  Гадост (          ), участникът се връща назад 

толкова хода, колкото показва          .  

• Квадратче с  емоция  Страх (          ) показва, че участникът пропуска следващия си ход.  

• Квадратче с Бинг Бонг (          ) показва, че участникът минава напред толкова хода, 

колкото показва          . 

 

ПРАВИЛА 
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Край на играта 

• Завърши ли една пионка цялата обиколка, тя стига Финала, където остава до края на 

играта.  

• За да влезе в квадратче Финал, играчът трябва да хвърли със зарчето толкова, колкото 

трябва, за да достигне пионката до определеното ѝ крайно място. Печели играта онзи, 

който пръв вкара своята пионка в квадратче Финал.  
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СТАРТ 

ФИНАЛ 
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