
Таласъмски игри
игри с карти

Всяка Коледа четири таласъмчета се събират, за да играят заедно. Това са Страхопашко, 
Тумбалумбаланчо, Дудушанко и Мощуручко. Всяко от тях е различно посвоему и когато са 
заедно стават шумна и весела компания. Мощуручко винаги има забавни истории за разказване. 
Дудушанко е приготвил подаръци за всички. Страхопашко внимава да не се замесват в твърде 
големи бели. А Тумбалумбаланчо винаги има нещо за похапване подръка. Те са толкова задружни, 
че дори опашките им харесват да се събират и играят заедно!

Съдържание на комплекта:

10 броя карти от Тъмната Пещера (2 бр. х 5 различни създания)

10 броя карти от Дълбоката Река (2 бр. х 5 различни създания)

10 броя карти от Голямата Планина (2 бр. х 5 различни създания)



10 броя карти от Омагьосаната Гора (2 бр. х 5 различни създания)

8 броя карти с таласъмчета (2 бр. х 4 различни таласъмчета)

Игра с книгата „Голямото приключение на малкото таласъмче“
 
Брой играчи: 1 (и 1 до 2 родители)
Цел: да се съберат всички същества (20 карти – 4 локации х 5 различни създания)

Игра: Най-добрият вариант за тази игра е ако досега не сте чели книгата с детето и то не е 
виждало картичките. Така че, ако отваряте за пръв път пакета книга и картички Ви препоръчвам  
да започнете с тази игра. Разбира се можете да играете и ако сте запознати с книгата и картичките. 
И така, преди да започнете да четете дайте на детето да избере с кое от четирите таласъмчета 
иска да играе. Целта на детето е да влезе в ролята на съответното таласъмче и да разбере какво би 
направило то и защо. Четете историята, като вместо „Таласъмчо“ използвате името на избраното 
от Вас таласъмче. Чувствайте се свободни да добавяте и по нещо от вас, съобразено с характера 
на таласъмчето. По-долу са изборите, които правят различните таласъмчета. Вие трябва да се 
съобразявате с тях при играта. При всички останали избори можете да процедирате като при 
нормален прочит.
Страхопашко – има толкова страхлива опашка, че винаги прави каквото иска тя.
Тумбалумбаланчо – има толкова лакомо коремче, че винаги избира каквото иска коремчето или  
това, което е свързано с намирането на храна.
Дудушани – е толкова добър, че винаги избира да помогне.
Мощуручко – е толкова приказлив, че винаги избира да е заедно с друго същество.
Минавайки през глава, в която срещате създание от някоя от картичките детето получава 
съответната картичка. За да събере всички картички, детето ще трябва да играе с различни 
таласъмчета, защото определени глави са недостижими само с едно таласъмче. Приятна игра!



Игра за трениране на паметта

Брой играчи: 
1 до 6 (може и повече)

Цел: 
Да се съберат най-много двойки карти

Игра: Картите се разбъркват и се нареждат обърнати с гръб. Пръв започва най-младият играч. 
Всеки играч се опитва да познае кои карти са двойка (еднакви) и посочва две от тях. Картите се 
обръщат пред всички, и ако играчът е познал той взима тези две карти и продължава с посочването 
на други. Ако не е познал е ред на следващия играч. Играта свършва, когато всички карти са взети 
от играчите. Победител е този, който се е забавлявал най-много!
Допълнение: Играта може да се играе с пет нива на трудност, в зависимост от бройката играчи и 
възрастта им. Различните гърбове на картите помагат на играчите да се ориентират по-лесно дори 
и при по-голямо количество карти. Можете да започнете от по-ниско ниво и да го повишавате, ако 
играта е твърде лесна.
1 ниво – участват само картите с таласъмчета - 8 броя
2 ниво – участват само картите с таласъмчета и 1 избрана от Вас локация – 18 броя
3 ниво – участват само картите с таласъмчета и 2 избрани от Вас локации – 28 броя
4 ниво – участват само картите с таласъмчета и 3 избрана от Вас локации – 38 броя
5 ниво – участват всички карти – 48 броя

„Няма я шантавата лисица!“

Брой играчи: 
2 до 5

Цел: 
Да се съберат най-много комплекти (1 комплект е 5 същества от една и съща локация) и таласъмчета 
(при равен брой комплекти се гледа броя на таласъмчетата)

Игра: Раздайте по 5 карти на играч (ако играчите са само двама раздайте по 6). Останалите карти 
поставете обърнати с гръб на купчинка пред Вас. Пръв започва най-младият играч. Играчът на 
ход пита някой от другите дали имат определена карта. Например: „Имаш ли, имаш ли шантавата 
лисица?“ (Добре е играчите да са запознати със съществата от книгата или пък предварително 
да се разберат помежду си как ще ги наричат.) Ако попитаният играч има съответната карта 
той е длъжен да я даде на този, който го пита. Питащият продължава дотогава, докато направи 
грешка. Когато събере пълен комплект (5-те същества от дадена локация) я поставя пред себе 
си. Таласъмчетата могат да бъдат поставяни по всяко време, когато играча е на ход, отделно от 
локациите и не е нужно да са в комплект. Тяхната бройка има значение само при равен брой 
събрани локации. Ако попитаният играч няма съответна карта той отговаря с „Няма я, и името на 
картата“, например: „Няма я шантавата лисица!“, след което той е на ход. А непозналият изтегля 
от купчинката най-горната карта. Играта приключва, когато някой от играчите остане без карти 
или купчинката свърши. 
Вариант 2: Може също така да продължите да играете докато всички карти са свалени (а  
непозналият не тегли от купчинката, когато тя свърши). Победител е този, който се е забавлявал 
най-много!



„Пълна къща таласъмска“

Брой играчи: 
2 до 6 (5+ години)

Цел: 
Да се събере един пълен комплект (5 същества от една локация) и едно от таласъмчетата

Игра: 
Раздайте по 5 карти на играч. Останалите карти поставете обърнати с гръб на купчинка пред Вас. 
Пръв започва най-младият играч. Играчът на ход може да направи едно от следните:
1. Да постави една от неговите карти пред себе си (и изтегля следващата от купчинката). Играчът 
поставил същество от определена локация пред себе си може да поставя само същества от същата 
локация.
2. Да смени една от своите карти с друга от тестето. Сменената карта се поставя най-отдолу, 
тестето се цепи и играча взима новата карта, която се е оказала най-отгоре.
3. Да вземе обратно една от поставените пред себе си карти.
4. Да преговаря с другите играчи за размяна на своя карта (свалена или не) с някоя от техните 
карти. Играчите имат право да разкриват притежанието на определена карта по своя преценка.

Приятни игри!


