
ИГРИ С ТЕНДЖЕРА

1. Тенджерата се търкулва през една врата. 
Играчът заема позиция и търкулва тенджерата с ръката. Тенджерата се търкулва 

върху страничната и обла страна. Тя трябва да се претърколи през един стоящ на 
разстояние два метра стол. 
Внимание! Повечето тенджери имат в горната си част един извит ръб. Когато тенджерата се 
търкаля на страната си, тя описва дъга! Това трябва да се вземе предвид от играча.

2. Стъкленото топче за игра се освобождава 
Едно стъклено топче за игра или едно топче за игра от дърво или респективно 

стомана е поставено в една тенджера, чийто отвор е нагоре. И сега тенджерата бива 
задвижена в едно кръгово движение, така че топчето за игра да набере голяма скорост. 
Когато топчето е се върти достатъчно бързо, то се изкачва спираловидно по стената на 
тенджерата и изскача от нея. Указание: топчето не трябва да се изхвърли от тенджерата 
чрез тласкащи нагоре движения. 

3. Възможно най-близо до стената
Тенджерата е поставена с дъното към пода. С ръка или с крак тя се тласва, така че, 

да се плъзне възможно най-далече. Тя трябва да достигне място, възможно най-близо до 
стената. Разстоянията до стената при различните опити биват измерени с метър и записани. 
Оценяване: Не е позволено тенджерата най-напред да се удари в стената. Един такъв опит 
може дори да се накаже с минус-точка, защото иначе е възможно тенджерата и стената да 
се повредят! За сигурност да се постави една дъска на стената!

4. Да изстреляш балон от тенджерата
Един балон, надут до половината е сложен в една тенджера. От една маркирана 

линия, на известно разстояние, играчът хвърля върху надутия балон една топка за тенис, 
така че, да удари балона. Целта на играта: Балонът да изскочи от тенджерата. 
Младежите много бързо схващат играта. Трудно е обаче, когато топката трябва най-напред 
да се тупне веднъж в пода, преди да е уцелила балона. Всеки играч има право на три 
хвърляния.

5. Тенджеров билярд
Една тенджера стои обърната на облата си страна, близо до стената, като отворът й 

сочи към играча. Играчът лежи на пода и с една щека удря, стоящото на една маркирана 
линия топче за тенис така че, то да се търколи в тенджерата. Всеки играч има право на два 
опита. 

6. Тенджера-восста 
При тази игра би било добре, ако всеки играч би могъл да донесе по една тенджера 

от къщи. Отговорникът за играта поставя на известно разстояние една по-малка тенджера 
(или една книга). От маркирана линия тенджерите биват тласнати така че, да се приближат 
възможно най-близо до поставената на известно разстояние по-малка тенджера. Спечелил е 
този, чиято тенджера е най-близо до тенджерата-цел.  
            Това е любима зимна игра за много от германците, австрийците и швейцарците, 
живеещи в близост до Алпите и се играе върху замръзнало езеро с дървени пулове, който се 
плъзгат по леда. 



7. Топче в тенджерата 
А.) От една маркирана линия всеки играч запраща едно топче за тенис на маса към 

една тенджера. Ако топчето остане в тенджерата, играчът получава две точки.
Б.) Преди топчето да попадне в тенджерата, трябва да се тупне веднъж в пода. 
В.) Изключително интересен е вариантът, когато се използва едно свръх-еластично 

топче от изкуствен материал (може да се закупи в магазините за играчки). 

8. Да изпълниш дузпа към тенджерата
Една тенджера е поставена на облата си страна до стената, като е завъртяна към 

играча. От една определена линия играчът изпълнява дузпа с едно топче за тенис на маса. 
Попадението е налице, когато топчето попадне в тенджерата.

9. Хвърляне на топче и улавяне с една тенджера
Групата се разделя по двойки. Двама играчи образуват един отбор. Единият играч 

подхвърля едно топче за тенис на маса, така че, то да попадне в тенджерата, която се 
държи от втория играч. Всеки отбор има право на три опита. 


