Pozdravljeni,

Tokrat imamo za vas eno igro, katero si lahko natisnete in igrate sami ali v krogu
družine. Pri tiskanju svetujemo, da si zadnji dve strani, kjer so kartice, natisnete
obojestransko in nato izrežete kartice. Igralno podlogo si natisnete enostransko
in ju zlepite skupaj, tako da dobite eno dolgo kačo.
Vsi, ki se želijo igrati, potrebujejo figurico (lahko od druge igre, stikeez ali pač
različni zamaški) in pa kocko za metanje. Igra je zelo enostavna:
1. Najprej se določi, kdo začne igro in nato greste v vrstnem redu urinega
kazalca,
2. Vsak, ki je na vrsti, vrže kocko in se sme premakniti za toliko polj, kot
kaže kocka,
3. Ko prideš na polje s
vprašanje,

, vzameš kartico s

in odgovoriš na zastavljeno

4. Ko prideš na polje s !, prebereš kartico in izpolniš navodilo,
5. Ko prideš na prazno polje, izvedeš kratko telovadbico,
6. Sicer pa izpolniš tisto, kar ti piše na polju.
Ne moreš se premakniti naprej, če ne izpolniš naloge. Takrat se vrneš na
prejšnje mesto.
Zmagajo VSI, ki pridejo do CILJA, predvsem pa tisti, ki pride prvi na cilj ali ima
srečo ali dobro meče kocko, vsekakor pa mora znati dobro izpolniti vse izzive
nalog. ČESTITAMO! ;)

Vir: Igro pripravila in priredila Martina Vidovič
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