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ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАРТИ ЗА ИГРА
Забавни карти за игра!
Бързи, състезателни игри, които стимулират
детското мислене и състезателен дух.
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Събери и Постави!

Бързо Смятане

Бърз ли си в събирането?
Бъди първият освободил се от картите си, като
ги поставяш върху обърнатата карта долу, така че
сумата от числата в ъглите на твоите карти да бъде
равна на голямото число в центъра на обърнатата
карта. Игра с лесни правила. Бързо темпо на игра.
Използват се и двете страни на картите.

Събери най-много карти! Получаваш карти
ако намираш уравнения с еднакъв резултат.
Играта упражнява бързо събиране и
изваждане до 10.

6+г.

Намери Различията

Бързи Букви

Събери възможно най-голям брой карти,
които нямат еднакви картинки с целевата
карта с червена рамка.
Игра за наблюдателност, комбинативност и
бързина.

Бъди първият освободил се от картите си. За
да свалиш своя карта, тя трябва да има поне
една обща буква с целевата карта. Намери
еднаквите букви от картите! Победител в
играта е първият играч останал без карти!
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СЕМЕЙНИ ИГРИ

Игра на Думи
Брой играчи: 2-4
Съдържание: Игрално поле, 4 пионки, 1 зарче,
60двустранни карти с пояснения на думи.
Хвърли зара, придвижи пионката си, според показанието му и познай думата, с помощта на поясненията на
картите, което ще ти донесе точки. Ако познаеш думата можеш да спечелиш още точки, ако знаеш друго значение
на същата дума. Бъди първият достигнал до полето „Финал“ и това ще ти донесе допълнителни точки. Внимавай за
сините полета, както и за полетата – „Пропускаш ред“, „Глоба“ и „Точките се разделят на две“. Играчът събрал
най-голям брой точки след края на играта е победител.
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СЕМЕЙНИ ИГРИ
5+г.

Забавно пазаруване
БРОЙ ИГРАЧИ: 2-4
Съдържание: игрално поле, 4 пионки, 1 зарче, 24 карти с
продукти, карти от по 20 стотинки, 1 лев, 2 лева и 5 лева.
Забавна игра за пазаруването, която запознава детето с различни храни и предмети. Стимулира съобразителност
и взимане на решения. Детето ще събира и изважда, закупувайки продукти. Играчът закупил първи 5 продукта по
един от 4-те магазина и един допълнителен е победител в играта.
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СЕМЕЙНИ ИГРИ
10+г.

По Света

Космическо Пътуване

Брой играчи: 2-4
Съдържание: 1 игрално поле, 4 пионки и 1
зарче, 64 карти – държави, 64 карти - флагове

БРОЙ ИГРАЧИ: 2-4
СЪДЪРЖАНИЕ: 1 ИГРАЛНО ПОЛЕ, 4 ПИОНКИ И 1 ЗАРЧЕ,
36 СИМВОЛА С ПЛАНЕТИ ОТ 4 ЦВЯТА, 100 КАРТИ С
ВЪПРОСИ
Забавна семейна игра с нови знания за космоса,
планетите и слънчевата система. Детето ще научи да
разпознава символите на планетите, както и много
интересни факти за всяка от тях. В играта са включени
100 карти с любопитни въпроси. Отговорите на
въпросите са посочени в инструкциията за употреба.
Цел на играта: Да бъдеш първият събрал всички 9
планети от един цвят.

Състезателна игра, с която да се забавлява цялото семейство. С попадането върху държава, играчът
може да спечели нейния флаг, ако знае континента, на който се намира тя. Правилните отговори са
посочени в инструкцията за употреба. Ако играчът попадне на държава, чийто флаг вече е взет, играе за спечелването на карта-държава. Всеки спечелен флаг носи 10 точки, а всяка карта-държава 20.
Цел на играта: Да бъдеш първият играч събрал 150
точки.
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СЕМЕЙНИ ИГРИ
5+г.

8+г.

Еврика!

Мисловна Галактика

БРОЙ ИГРАЧИ: 1-4
СЪДЪРЖАНИЕ: ИГРАЛНО ПОЛЕ, 4 ПИОНКИ,
25 КАРТИ С КАРТИНКИ

БРОЙ ИГРАЧИ: 2-4
СЪДЪРЖАНИЕ: 1 ИГРАЛНО ПОЛЕ, 4 ПИОНКИ КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ, 100 ДВУСТРАННИ КАРТИ С ДВЕ
НИВА НА ТРУДНОСТ И 1000 ВЪПРОСА
Поставете
всички
космически
кораби
на
въпросителната в средата на игралното поле и
започнете да се придвижвате с една позиция напред
по най-вътрешния космически кръг. Всеки символ,
на който попаднете ще ви отведе към въпроси от 5
области, на които трябва да отговорите правилно, за да
се придвижите напред. Въпросите са от разнообразни
области: език, математика и логика, растения и животни,
спорт и забавление, естествени науки.
Цел на играта: Да бъдеш първият достигнал Земята.

„Еврика!“ е игра за памет и наблюдателност, която не
е като другите. Играчите започват играта от някой от
четирите ъгъла на полето - тигър, риба, лъв или сърна.
Играчите се придвижват напред, когато намерят
картинка на дума от полето си. Наистина е забавно да
извикаш „Еврика!“, когато намериш всички 6 картинки
от един ред. С добра памет и малко късмет можеш да
се придвижиш бързо по игралното поле и да бъдеш
победител. Играта позволява детето да играе и само,
и отново да се забавлява, намирайки верните отговори.
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ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

Интересна игра за представяне на противоположностите с 24 двойки пъзел карти.
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3+г.

Забавна игра на домино за цветовете и
формите с 28 домино карти.
Брой играчи: 1-4

ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

Образователна игра, която представя часа
в аналогова и дигитална форма.
Интересна игра с 24 двойки пъзел карти за
часовника.

4+г.

Образователна игра за човешкото тяло с
25 пъзел части. Детето ще научи частите
на тялото, докато ги поставя на правилните
места.
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ДЕТСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ
3+г.

4+г.

Моята Първа Игра с Числа
БРОЙ ИГРАЧИ: 2-6
СЪДЪРЖАНИЕ: 6 ИГРАЛНИ КАРТИ СЪС ЗАДАЧИ,
36 КАРТИ-ОТГОВОРИ
Забавна игра за съответствията, която стимулира детето
да се упражнява в събирането и изваждането до 20.
Победител в играта е играчът събрал всички 6 картиотговори от своята карта със задачи. Има няколко начина
на игра, описани в инструкцията за употреба.

Лото с Животни

Веселата Ферма
БРОЙ ИГРАЧИ: 2-4
СЪДЪРЖАНИЕ: 4 КАРТИ - ПЪЗЕЛИ,
24 ПЪЗЕЛ ЧАСТИ С ЖИВОТНИ, 1 СПИНЪР
Забавна игра за най-малките, която стимулира детската
наблюдателност, разпознаване на животните, формите
и цветовете. Най-малкият играч започва първи, като
завърта спинъра. Необходимо е да намери животното,
което показва стрелката на спинъра сред всички пъзел
части с животни, и то да съвпада с неговата пъзел карта
по форма и цвят. Победител в играта е играчът, който
първи постави шестте животни в своя пъзел.

БРОЙ ИГРАЧИ: 2-4
СЪДЪРЖАНИЕ: 4 ИГРАЛНИ ПОЛЕТА
36 МАЛКИ КАРТИ С ЖИВОТНИ
Победител в играта е играчът събрал всички 9 карти с животни от игралното
си поле. Децата ще научат за нови животни и тяхната среда на обитание.
Как се играе: Разпределете игралните полета между играчите и поставете
всички малки карти с животни с лице надолу, разбъркани върху маса или под.
Първият играч избира една карта с животно и я показва и на останалите
играчи. Ако животното присъства на неговото игрално поле, то той си го
запазва. По същия начин играта продължава и с останалите играчи.
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ПРЕДИ УЧИЛИЩЕ

3-5г.
4-7г.
Умните писалки имат 100 образователни карти с въпроси за часовника, числата, монетите
и банкнотите, професиите, формите и цветовете, храните, животните, логически игри и още много.

Умна писалка ТИГЪР с две книжки
С умната писалка Тигър, детето ще търси отговорите
от страниците на двете книжки. Ще се забавлява с
логическите игри, пъзели и загадки с участието на
любимите си приказни герои – Пинокио, Робин Худ,
Пепеляшка, Малката русалка, Червената шапчица, Гъливер,
Бременските музиканти и още много.

Умна писалка MEЧО
за азбуката и цветовете
Умна писалка Мечо с 30 образователни карти
за азбуката и писането на думи и образователна
книжка за цветовете с 46 страници.

3-7г.

3-5г.
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ПРЕДИ УЧИЛИЩЕ
iPEN Разказвач на приказки
С iPEN Разказвач на приказки детето ще прочете 12
любими класически приказки. Малката русалка, Хензел и
Гретел, Снежанка и Котаракът в чизми са само част от
изненадите в книжката.

iPEN Забавна Математика
Детето ще научи събирането до 40, броенето
и сравняването на числата. Ще решава много
задачи по математика.

3-8г.

4-7г.

УМНА ПИСАЛКА MINI

3-5г.
Умна писалка Мини с 30 образователни карти с
логически игри и въпроси от предучилищната
програма.
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Умна писалка БОБЪР
“Пъзел за Животните”

3-5г.
Децата обичат животните!
С умна писалка Бобър, детето ще научи с какво се
хранят, къде живеят и от кое семейство са любимите
животни от 30-те двойки пъзел карти.

ПРЕДИ УЧИЛИЩЕ
Образователен Таблет
Интерактивният таблет е със 16 образователни
теми за часовника, членовете на семейството,
буквите от азбуката, планети, размери и мерки,
математика, плодове и зеленчуци и още много.

Моят Първи Таблет
Съдържа 5 любими детски
песнички и нови знания
за буквите, думите, числата,
цветовете, формите
и животните.

3-6г.

IQ Игра с въпроси
“Свят, човек и природа”

2-4г.

4-9г.

IQ игра с въпроси от 24
образователни карти. Играта ще
зададе на детето 480 въпроса,
които ще проверят знанията му
за космоса, световните костюми,
географски карти, застрашени
животни, картата на България,
Европа и още много.

IQ Игра с Въпроси
13

РАЗВИВАЩИ ИГРАЧКИ ЗА БЕБЕ
ДЪРВЕНА ГЪСЕНИЦА –
ПЪЗЕЛ ЗА ЦВЕТОВЕТЕ И ФОРМИТЕ

12+м.

ДЪРВЕНА ИГРАЧКА
ЗА НАНИЗВАНЕ

Пъзелът съдържа 13
части.
Усмихната гъсеница
ще забавлява детето,
докато то разпознава
формите и цветовете.

Съдържа 15 части.
В
забавна
игра,
детето ще опознае
цветовете, формите,
числата и броенето.

1-2-3 Калинки
Бръмбар пъзел
9+ м.

Забавни звуци, приятни мелодии и 3 пъзелчета, които детето да
нареди.

12+м.

Музикална играчка с 3 калинки - майка, татко и бебе
калинче. Лесни за хващане от малките ръчички. Играчката
има няколко начина за игра: калинките се поставят една в
друга или се закачат една за друга, за да могат да се дърпат.

Смартфон Пате с книжка

Смартфон Слонче с книжкa
1+ г.

Смартфончетата имат 10 детски
песнички, 7 от тях на български и 3 на
английски език. В книжката са включени
текстовете на песните, за да могат мама
и бебе да ги изпеят заедно.
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3D ПЪЗЕЛИ
ИЗТРЕБИТЕЛ SU-35

6+ г.

БОЕН ХЕЛИКОПТЕР AH-1 COBRA

63 части

35 части

САМОЛЕТОНОСАЧ КИЕВ

84 части

71 части

Моят Магазин за Музикални
Инструменти

77 части

Моят Магазин за Цветя
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Станете приятели на Thinkle Stars във Facebook! Научете
повече за най-голямото портфолио от образователни
играчки на български език на www.thinklestars.com
Може да се свържете с нас и на 02/973 11 81.
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