
 
 
 
Съдържание 
9 картони с животни  

21 дървени уши  
1 lчантичка  
1 книжка с инструкции за игра 

 
Скъпи родители,  Скъ 
Запознайте детето си със съставните части преди да 
започнете играта. 
Първо отделете настрани сините уши и поставете всички 
останали в чантичката 
Разгледайте заедно картончетата и поговорете за 
звучците, които издават  
Нека детето си избере от чантичката дървени уши. 
Изучавайте ги заедно, помогнете му да ги раздели по цвят 
и да ги постави в съотчетните отвори   
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Игра  4470 

Дръпни ушите 
Игра за събиране на малки, големи и цветни уши.  
За 2-4 играчи на възраст 3-12 години 

Автор: 
Бригите Покорник 

Илюстрации: 
Продължителност на играта 

Анте Флад 
10-15 мин всяка 

“Дръпни ушите ми”, мяучи котката на кученцето.  

“но внимателно!” кученцето нежно издърпва ухо. 
“Хей, това е моето ухо!” изръмжава мечето. “Ухото  
на котката е напълно различно!” 
“Не е толкова лесно”, жално скимти кучето 
“Може ли някой да ми помогне?” 
 
 
 

  



  Игра 1. Моите уши, твоите уши 
  За 2-3 деца на възраст 3+ години 

Намерете чрез пипане   

ушите, 
С малко късмет и добро осезание, кой първи ще изтегли от 
чантичката уши, отговарящи неговите животни?  

съответстващи на     
картончетата ви  

Подготовка за игра   

Вземи 3 карти  
Всеки играч избира 3 картончета с животни с различна форма на ушите: 
едното да има ухо с тригълна форма, второто кръгла и третото овална 

   

Всички уши в чантичката 
Освен сините  

Ако има само двама играчи, оставащите картончета се 
прибират, също и трите сини уши, които не са необходими за 
тази игра. Всички останали уши се поставят в чантичката 

  

  
  

  Как се играе? 

  
Започва играчът с най-големите уши. Ако не се съгласите кой е той, 
започва най-малкият и изважда 2 уши от чантичката.  

Извади 2 уши   

Ушите съвпадат? 

Съвпадат ли 1 или дори двете уши с формата и цвета на едно от 
животните пред теб? Можеш да поставиш всички пасващи уши на 
картончето 

Поставете ги на 
картончетата)    

    

Ушите не съвпадат? 
Постави обратно в чантичката всички уши, които не пасват на 
животните ти. 

Обратно в чантичката    

  
Подай чантичката на следващия играч по посока на 
часовниковата стрелка 

  Той също ще се опита да извади 2 уши, които пасват на животните му. 

  Край на играта 

Намерени всички уши от  
Играта приключва когато играч е събрал всички уши за неговите 3 
животни. Този играч печели и е най-сръчният в дърпанено на уши 

животните на играч   
=победа    

 Вариант за нетърпеливи играчи 
 Не 2, а 3 уши могат да бъдат изтегляни на един път. 
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  Игра 2. Зайчето има дълги уши  
  За 2-4 играчи на възраст 4+ години  

Събирай животни  
С малко късмет и добро осезание, кой ще събере най-много 
животни?  

  Подготовка за игра  
Картонче в 

центъра  Поставете всички картончета едно до друго на масата.  
На масата, уши 

в чантичка   
Всички уши, включително и сините, се поставят в 
чантичката  

Извади 1 ухо,  Всяко издърпано ухо се поставя на съответното животно.  
Постави на 

картонче     

  Как се играе?  

  
Започва играчът, който най-добре си мърда ушите. Ако не се 
съгласите кой е той, започва най-високият  

    

Извади 1 ухо,    
Постави на 

картонче  Извади 1 ухо и го постави върху съответното животно  

Синьо 
ухо=чантичка ¥ Извадил си синьо ухо?  

   
Няма съответстващо картонче. Постави го обратно в 
чантичката  

Завършено 
картонче? ¥ Животното вече има 2 уши?  

Вземи картонче    
Като награда получават картончето с ушите и го поставяш 
пред себе си  

И уши     

  
След това подай торбичката на следващия играч по посока на 
часовниковата стрелка  

    

  Край на играта  

mostcards=victory  
Играта приключва когато и последното животно има 2 уши и е 
поставено пред играч.  

  
Играчът с най-много картончета с животни печели и е 
експертът в дърпанено на уши  

  
Ако няколко играча имат еднакъв брой картончета, те всички са 
печеливши  
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Полълни  
Редици от 3 

 
 
 
 
Размеси 

картончетата, 

нареди 3 редици 

от 3 карти, 

ушите в 

чантичката 

 
 
 
 
 
 

 
Издърпай ухо,  
постави на 
картонче 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 картончета в 

редица
= 
победа 

 
 
 
 
 
Игра със сините 
уши

Игра 3. Морски шах с животни 
 
За 2 - 4 тактични играчи на възраст 5+ години 

 

Печели този,който постави последното ухо в редица от 3 

картончета 

 

Подготовка за игра 
 
Картончетата с животни се разбъркват и поставят в 
квадрат, съставен от 3 колони всяка с 3 карти. Остранете 
сините уши,  всички останали са в чантичката. 

 

Как се играе? 
 
Някой знае ли как се казва някое от животните на картончетата? 

Тогава може да започне. Ако можете да се съгласите, започва 

най-големият. 

След това на ред е следващия играч по посока на 
часовниковата стрелка. 

 
Важно: Не е позволено да се вадят 2 уши с еднаква форма 

едно след друго. Ако това се случи, второто ухо се поставя 

обратно в чантичката и веднага е на ред следващият играч. 

 

Край на играта 
 
Играта свършва веднага щом на 3 картончета от редица 
(вертикална, хоризонтална, по диагонал) са поставени 
уши. Печели играчът, който е поставил последното ухо.  

 

Варианти 
 
Играта става по-тактическа когато се играе и със сините уши.  
¥ Който изтегли синьо ухо, може да го постави в 

пасващ отвор, който все още не е запълнен.  
¥ Който после изтегли съответстващото за този отвор ухо 

може да ги размени.  
¥ Синьото ухо се поставя на друг пасващ отвор.  
¥ Ако няма пасващ отвор, ухото се отстранява от играта. 
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 Извади 1 ухо и го постави върху съответното животно 


