Stopil si
v blato.

Zvečer nisi
pogasil ognja.

1 X NE
MEČEŠ.

1X NE
MEČEŠ.

S kričanjem
si zmotil žabe.

STA

VRNI SE NA POLJE
Z ZNAKOM
X.

Razišči
močvirje.

RT

POJDI V SMERI
PUŠČICE.

Na poti
je deblo.
1 X NE MEČEŠ.

Našel si
vodni izvir.

Pohiti mimo
netopirjev.

VRZI 2 X.

VRZI 2 X.
S čolnom se
spusti po reki.

Zapusti jamo.
POJDI V SMERI
PUŠČICE.

POJDI V SMERI
PUŠČICE.

Razišči
brezpotje.
POJDI V SMERI
PUŠČICE.

V reki si
opral kolo.
Ujel te je
snežni vihar.
Zašel si v
temačen pragozd.

1 X NE
MEČEŠ.

1 X NE
MEČEŠ.

POJDI V SMERI
PUŠČICE.

Dokler ne
vržeš števila
šest, ne moreš
iz jame.

Pot skozi
jamo je strma.
Izgubil si
zemljevid.

2 X NE
MEČEŠ.

VRNI SE NA
ZAČETEK.

Našel si
sporočilo v
steklenici.

PRESKOČI
DVE POLJI.

Pohodil si
gorsko cvetje.
Našel si
goban.

Pojedel
si banano
za moč.

1 X NE MEČEŠ.

PRESKOČI
TEKMOVALCA
PRED SEBOJ.

PRESKOČI
TRI POLJA.

CILJ

V hribih si
pozabil nahrbtnik.
POJDI V SMERI
PUŠČICE.

Most ni
dovolj varen.

Odžejaj se
s kokosovim
orehom.

POJDI TRI POLJA
NAZAJ.

1 X NE
MEČEŠ.

NAVODILA ZA FERDOVO DRUŽABNO IGRO
Družabna igra je primerna za štiri (4) igralce. Vsak ima svojo figurico. Če figuric
nimate, lahko uporabite različne predmete – makarone, storžke, kamenčke …
Igralci skupaj uporabljajo eno kocko. Če kocke nimate, najdite 6 majhnih ploščatih
kamenčkov in jih pobarvajte le po eni strani. Kamenčki, ki se po metu na podlago
obrnejo na obarvano stran, služijo kot število pik na kocki.
Igralci igro začnejo istočasno, zmaga pa tisti, ki prvi doseže konec. Igralci mečejo
kocko (ali kamenčke) po vrstnem redu in smeri igranja, kot ju določijo sami. Po
poljih se pomikajo za toliko mest, kot je pik na kocki (ali obarvanih kamenčkov na
podlagi), nato pa sledijo navodilom na posameznih poljih. Tematsko polje lahko
igralca pošlje nazaj, naprej, po drugi poti ali pa mora čakati ali metati večkrat.

Igralci lahko po predhodnem dogovoru določijo tudi svoja pravila in pogoje ter
naloge na posameznih poljih. Tako si lahko denimo pri nekaterih poljih določijo
telovadbo, si zastavljajo uganke in podobno.
Točkovanje:
zmaga – 30 točk,
2. mesto – 15 točk,
3. mesto – 10 točk,
4. mesto – 5 točk.

ZA STARŠE: Družabna igra je lahko priložnost tudi za
pogovor o vedenju v različnih naravnih okoljih, o
varovanju okolja in o našem prispevku k lepši, čistejši in
prijaznejši Zemlji (odstranjevanje smeti v lastni okolici,
odlaganje smeti na primerna mesta, zmernost pri
nabiranju sadežev, odnos do živali v naravi, premišljena
raba vode …).

