
В СВЕТА НА МАТЕМАТИКАТА











КОШНИЦИ

В тази игра се отправяме на планинско пътешествие, за да помогнем на

малката катерица да стигне до жълъда. Но пътят на нашия приятел е

изпълнен с препятствия – той трябва да разпредели задачите в различни

кошници, преди да може да стигне до целта си. За щастие, двама от вас

могат да помогнат в това начинание! За да го направите, просто вземете

задача с ръка и я поставете в правилната кошница.



БАЛОНИ

Искате ли да спукате няколко балона? Тази игра със сигурност ще ви

хареса. Търсим правилният отговор на нашите въпроси, но той се е

загубил сред всички тези цветни балони. Трябва да се отървем от

грешните отговори и се обръщаме към вас. Можете да ни помогнете като

използвате ръката си за да спукате всички балони с грешни отговори. И за

да е по-забавно поканете и приятели.



ПЪТЕЧКИ

О не! Таралежите в нашето село излязоха на разходка и намериха

прекрасни подаръци за своите любими, но на връщане от гората загубиха

пътя към дома. Можете ли да им помогнете? Използвайте едната си ръка,

за да управлявате платформата, на която таралежите да стъпят и другата,

за да ги насочите към правилната хралупа. Но бъдете внимание –

женските таралежи не обичат неканени гости!



ФУТБОЛ

Какво по-лесно от това – който отбележи повече голове печели.

Състезавай се с приятел като преместваш топката до правилния

отговор. Скачай, за да я придвижиш нагоре и клякай, за да отиде

надолу. Когато топката е на правилното място, ритай смело. И бъди

бърз – само единият герой ще грабне купата.



СЪБИТИЯ

Горските феи искат да играят с вас. Те ще ви дават насоки как да

стигнете до магическото кълбо на знанието. Ако изпълняваш

правилно заръките им ще получиш наградата на безкрайната

мъдрост. Но внимавай, има и други, които искат да намерят

кълбото, така че трябва да побързаш.



СОРТИРАНЕ

Какъв забавен ден – от небето валят ябълки! Бързо, помогни ни да ги

поставим на правилното клонче, за да не паднат на земята. Работи с

приятел и ги избутайте в правилната посока. И двамата трябва да

замахнете с ръка на една и съща страна или ябълката няма да знае накъде

да отиде.





ПОДАРЪК ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП


