
Овощна градина - средна 
 
 
 
 

 
Отборна мемо игра за 2 - 4 играчи на възраст 3 - 99 
години. Включва и състезателен вариант.  
 
 
Автор: Aнелизе Фаркашовски  
Илюстрации: Райнер Щолте  
Продължителност на играта:  приблизително 10 
-15 минути 
 
Внимание, внимание! Гладният гарван се е отправил 
към овощната градина, за да открадне сочните 
плодове. Ябълките, крушите, черешите и сливите 
трябва да се приберат на сигурно преди гарванът да 
достигне до овощната градина.  
 
 
Съдържание  

1 гарван  
1 Основа за игра  

16 плочки с плодове  
4 кошници  
1 зар  

книжка с указания за игра 

 
 
 

 

ENGLISH
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ENGLISH 

Идея на играта  
Играчите се опитват да открият плод, който 
съответства на цветя, който се е паднал на зарчето. 
Ако зарчето показва гарвана, то той се преметва с 
една стъпка към овощната градина.   
Целта на играта е да се съберат всички плодове преди 

гарванът да достигне овощната градина и да остави 

децата с празни ръце.  

 

Подготовка за игра  
Всеки играч взима кошница и я поставя пред себе 
си. Разбъркайте плодовете и ги подредете с лице 
надолу в 4 редици, за да се образува квадрат. 
Обърнете внимание, че плочките не трябва да се 
застъпват. Поставете основата за игра до плочките 
с плодове, както е показано. Гарванът се поставя 
на първата стъпка от пътеката. Подгответе 
зарчето. 
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Как се играе?  
Играе се по посока на часовниковата стрелка. 
Започва този, който най-скоро е виждал гарван. Ако не 
можете да изберете, започва най-малкият и хвърля 
зарчето.
 
Какво показва зарчето: 
 
• Цвят?  

Обърни плочка с плод. Ако плодът съответства на 
цвета, показан на зарчето, можеш да сложиш 
плочката в кошницата си. Ако плочката с плод 
показва друг цвят, покажи я на другите играчи и я 
обърни отново с лице надолу.

 
 

ENGLISH

 

 
Кошница за плодове?  
Чудесно! Избери си един плод. Ще е 
още по-добре, ако си спомняш къде е 
този плод на някоя от плочките, които са 
с лице надолу. Опитай се да обърнеш 
плочка, която съответства. Можеш да я 
вземеш, ако е правилната. Ако не е 
правилната, покажи я на другите играчи 
преди да я обърнеш отново с лице 
надолу. 

 
Гарванът?  

    Лош късмет! Премести гарвана с една                                             
стъпка.  

Този път не можеш да обърнеш плочка с   
плод. 

 
След това е ред на следващия играч да 
хвърли зарчето. 
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ККрай на играта  
Печелите играта срещу алчния гарван, ако обърнете 
всички плочки с плодове преди гарванът да достигне 
до последната стъпка на овощната градина.  
Но ако гарванът стигне до последната стъпка преди да 

сте събрали плодовете, вие губите срещу този чевръст 

крадец. Защо да не опитате отново?   
 
 

Състезателен вариант  
Важат правилата на основната игра, с изключение 
на следните промени:  
Ако съберете всички плочки с плодове преди 
гарванът да стигне до овощната градина, то след 
това всички играчи струпват на купчинка плочките си. 
Печели играчът с най-висока купчинка. При равенство 
има няколко победителя. 
 
 
 

Илюстраторът 
 

Райнер Щолте е роден в Бад 

Вийзе  в Горна Бавария. Учи в 

Академията за графичен дизайн в 

Мюнхен. След завършването си 

живее със съпругата си и трите им 

деца в Мюнхен, където работи като 

графичен дизайнер на свободна 

практика.   
Той е илюстратор на играта Хаба 
“Овощна градина 3D”. 
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