MLINČEK

DruŽabni igri
FERDO, NE JEZI SE in MLINČEK
Pravila igre Ferdo, ne jezi se
Vsak igralec (igra jih lahko od dva do štiri) prejme štiri
figurice enake barve, najbolje je, če se barve ujemajo
Med igro se
z barvami polj na družabni igri. Igralca, ki igro začne,
ne bom jezil,
določite tako, da vsi igralci vržejo kocko. Igro začne tisti,
ko kocka ne bo
ki vrže največje število pik. Nato igralec, ki začenja igro,
pokazala pravega
vrže kocko trikrat. Če igralec ne vrže šest pik, je na vrsti
števila pik!
naslednji. Kdor vrže šest pik, lahko postavi figurico na
prvo polje in začne svojo pot po igralnem polju. Da bo igra
še bolj zabavna, ga tam čaka nekaj nagradnih in nekaj kazenskih
polj. Na vsakem takšnem polju mora igralec storiti, kar je zapisano, nato
pa kocko prepustiti naslednjemu igralcu. Kadar koli med igro lahko na
igralno polje postavi tudi svoje preostale figurice, če vrže številko šest. Kdor
na cilj (v določeno barvo obarvana štiri polja) prvi prispe z vsemi figuricami,
je zmagovalec. Ostali igralci lahko igro nadaljujejo ali jo končajo. Ostala pravila
igralci določijo sami.

Pravila igre Mlinček

Preden
premaknem svojo
figurico, poskušam
pomisliti, kaj bo
storil nasprotnik, in
mu to preprečiti.

Vsak igralec (igrata lahko le dva) dobi po devet igralnih figuric enake barve.
Začne tisti s svetlejšo barvo figuric. Igralca izmenično polagata po en
žeton na katero koli presečišče (označujejo jih majhni krogci) in
poskušata postaviti mlin – po tri figurice v vodoravno ali
navpično vrsto (ne pa tudi diagonalno!). Premikata se
Za igranje obeh iger
lahko le po črtah in le od enega presečišča do drugega
lahko uporabiš figurice
v eni potezi. Pri tem si »nagajata« tako, da v vrste
iz drugih družabnih iger.
drug drugega polagata figurice, da nasprotnik ne bi
Namesto njih lahko za igranje
mogel sestaviti mlina. Igralec, ki mu uspe sestaviti
uporabljaš tudi storžke,
mlin (tri v vrsti), lahko nasprotniku vzame eno
kamenčke ali vejice. Za
igro Ferdo, ne jezi se pa
figurico, a ne iz nasprotnikovega mlina, če ga ta že
poskušaj doma najti
ima. Ko igralcu ostanejo le še tri figurice, lahko skoči
kakšno kocko.
na katero koli polje. Zmaga pa tisti, ki nasprotniku
pobere sedem figuric.
DRUŽABNE IGRE KORISTIJO RAZVOJU OTROK. Družabne igre so za otroke izjemno koristne. Ne le da morajo veliko razmišljati, šteti in pri igrah, kot
je Ferdo, ne jezi se, tudi brzdati svojo jezo, ampak se naučijo čakanja v vrsti in potrpežljivosti ter upoštevanja pravil, ki veljajo pri družabnih igrah.

Bežiš
pred lavo.
Preskoči igralca
pred sabo.

Ferdo, ne jezi se

V
skrivnostnem
gozdu
postavi šotor.
enkrat
ne mečeš.

Ferdo, ne jezi se
Vodni tok
te je odnesel
predaleč. Vrni
se za igralca,
ki je za
tabo.

Našel si
zaklad.
Mečeš dvakrat.

