
Како се игра Снежна трка ? 
 

На Дедо Мраз му избега санката. Побрзајте и помогнете му да стигне до санката и да им подели 

подароци на сите дечиња. 

 

Играта можете да ја испечатите и да си играте користејќи некој предмет кој ќе го 

поместувате на таблата. Тоа може да биде некој пион, копче, гума за бришење и слично.  

Потребно е да имате коцка. 

 

 

ПОЛИЊА СО ПРАШАЊА : 

Кога играчот ќе стапне на полињата 5,10,15 и 17- добива прашање или 

предизвик. . 

Доколку точно одговори, оди три полиња напред, но 

ако згреши оди три полиња назад!  

 

 

+ 1 ПОЛЕ: 

Кога играчот ќе стапне 

на +1 поле добива 

награда  (оди едно поле 

напред!) 

- 1 ПОЛЕ: 

Кога играчот ќе стапне на 

-1 поле добива казна (оди 

едно поле назад!) 

- 2 ПОЛЕ: 

Кога играчот ќе стапне 

на -2 поле добива казна 

(оди две полиња 

назад!) 

Прашања за полињата 5, 10, 15, 17: се само предлог прашања,а на вашите деца можете и сами да 

им измислите прашања или предизвици за играта да биде 

позабавна. 

 

Поле бр.5: Покажи како правилно треба да го покриеме лицето кога кашламе или киваме 

   Точен одговор: Детето треба да покаже како со лактот треба да го покриеме лицето кога кашламе и   

киваме. 

 

Поле бр. 10: Кажи го првиот збор што ќе ти текне поврзан со Дедо Мраз или кажи една причина 

зошто го сакаш Дедо Мраз. 

 

Точен одговор: Нема погрешни одговори, целта е детето да ја употреби имгинацијата и да научи некој 

нов збор со ваша помош. 

 

Поле бр. 15: Предизвик: стој на една нога броејќи до 10 

Поле бр. 17: Кој е точен одговор? Рацете треба да се мијат: 

                                             а) после играње 

 

б) пред јадење 

 

в) ако сме биле надвор, веднаш штом ќе дојдеме дома 

  

г) сите одговори се точни 

 

За наредната игра сами измислете прашања и предизвици, можете да го тестирате знаењето 

на вашето дете поврзано со домашната задача, нова лекција, понудете му на детето да 

измисли предизвик за вас итн. Оставете ја вашата фантазија да работи! 


