
Ref 101 

Томбола на ароматите 

Игра за 1 до 5 играчи на възраст от 4 до 99 години 

Съдържание: 

- 5 игрални табла, представляващи плодове, растения или ароматни домашни 

продукти. 

- 30 малки флакона, които отделят различни аромати, когато се отворят. 

- Упътване за играта. 

Образователни характеристики на играта 

От ранна възраст децата са много чувствителни към миризмите. Тази игра ще 

стимулира възможността на Вашето дете да различава елементите на миризмите в 

окръжаващия ни свят. Играта развива паметта и дава широки възможности за 

обучението на детето.  

Цел на играта 

Първият участник, който успее да запълни своето игрално поле (или полета) с 

флаконите, съответстващи на рисунката е победител. Наименованието на аромата е 

написано на дъното на флакона за проверка и потвърждение. 

Подготовка за играта 

Отворете всичките 30 флакона, като леко отвъртите капачките им докато те са на 

своите стойки. Поставете ги пред играчите. Раздайте по едно или две табла в 

зависимост от общия брой на играчите. Необходимо е винаги да поставяте обратно 

съответната капачка на флаконите за да не се объркат или смесят ароматите. 

Правила на играта 

Първият играч взима произволен флакон, помирисва го и го поставя на съответното 

място върху своето поле, ако има съответствие между картинка и флакон. Ако има 

колебание, или ароматът не фигурира върху полето той поставя флакона острани, за да 

не го обърка отново. Следващияг играч и останалите повтарят горната процедура. 

Поставените настрана флакони след това биват помиирисвани отново. 

Първият играч, който запълни своето поле (полета) обявява стоп на играта. 

Необходимо е флаконите да бъдат добре затворени с правилните капачки и да бъдат 

проверени дали са правилно поставени. Ако някое от полетата в резултат на проверката 

не е запълнено правилно играта продължава от там, където е спряла, а неправилно 

поставените флакони се връщат в общата група. Играта продължава докато един от 

играчите не подреди правилно всички флакони върху своето (своите) игрални полета. 

Ако играчът е само един той поставя полето пред себе си и помирисва всички флакони 

докато запълни полето.  

Избор на ароматите 

Ароматите в тази игра са подбрани внимателно и професионално от експерт по 

парфюмите съгласно приликата им с ароматите в природата. Все пак, както е и с 

цветовете, ароматите имат нюанси. Например ако сте свикнали да ядете един сорт 

ябълки можете да не познаете веднага сорта на ябъките, които са във флакона. 

Препоръки 

Флаконите са предназначени да бъдат мирисани, не да бъдат смучени. Децата трябва да 

бъдат наблюдавани и да не им се разрешава да лапат флаконите. За да бъде усетен 

ароматът флаконът трябва да се държеи на около 1 см.  от носа. За да се запази по-

дълго ароматът във всеки флакон е необходимо той да бъде затварян незабавно след 

тестването. Играта не е подходяща за деца под 3 години, защото съдържа дребни 

детайли, които могат да бъдат погълнати. Пазете комплекта далеч от топлина и 

светлина.  Ако горните упътванияя се спазват правилно трайността на тази игра е две 

години. Играта не се препоръчва за асматици. 



 


