NAREDI SVOJO KNJIŽNO NAMIZN0 IGRO
Pozdravljeni učenci!
Ko ste opravili vse šolske obveznosti, se lahko sprostite in razvedrite ob ustvarjanju svoje unikatne
namizne igre. Igrali jo boste zaenkrat kar z družinskimi člani, ko se vrnemo v šolo, pa jo boste lahko
igrali s sošolci v podaljšanem bivanju, ali med čakanjem na avtobus.
Navodila za izdelavo:
1. PREBERI KNJIGO
Preberi slikanico ali knjigo, ki jo imaš doma. Lahko izbereš tudi svojo najljubšo zgodbo, ki jo zelo dobro
poznaš. Zamisli si, kako bi oblikoval igro, glede na tvojo zgodbo.
Recimo, da sem izbrala Rdečo kapico. Narisala bi pot, ki pelje skozi gozd, od doma do babičine hiše. Na
poti bi na igralca prežale različne nevarnosti, kot so kače, strupene gobe, volk in se zato pomakne nekaj
polj nazaj. Lahko pa naleti na primer na bližnjico skozi gozd in napreduje za nekaj polj.
2. PRIPRAVI PODLAGO
Poišči trši papir ali karton večjega formata, npr. A3. Lahko je pravokoten, ali kvadraten, ni pomembno.
Vzemi flomastre in nariši pot, po kateri bodo potovali igralci od začetka do konca igre. Pot je lahko
zavita kot kača, krožna, v obliki stopinj, kamenčkov, železniških tračnic, lestve, krožcev … Na poti
pobarvaj nekatera polja z različnimi barvami in pripravi pasti, oziroma presenečenja, zaradi katerih
mora igralec figurico postaviti za nekaj polj nazaj ali naprej.
3. AKCIJSKE KARTE
Po želji lahko nekatera polja označiš s posebno barvo in narediš kupček z akcijskimi kartami. Pripravi
manjše listke iste velikosti in nanjo napiši kaj se je igralcu med potjo zgodilo in kaj naj stori. Karte pred
vsako igro premešaj.
Npr. Rdeča kapica je našla gozdne jagode, zato napreduje pot za tri polja. Naletela je na potok, ki ga
mora prečiti, zato mora za dve polji nazaj.
4. POIŠČI FIGURICE IN KOCKO
Uporabi domišljijo! Figurice so lahko zamaški od plastenk, Lego kocke različnih barv …
Izposodi si kocko iz kakšne druge igre, ki jo imate doma. Če nimaš kocke, poišči predmet v obliki kocke
in nanjo nariši pike, ali uporabi kvadratni kos radirke. Lahko pa narediš kocko iz papirja:
http://www.supercoloring.com/paper-crafts/classic-printable-paper-dice-template
5. PREIZKUSI IGRO
Z družinskimi člani igrajte igro in preverite, če jo lahko še kako izboljšate.
6. FOTOGRAFIRAJ
Fotografiraj svojo igro in jo pošlji na e-naslov: knjiznicarka.nusa@gmail.com
Veliko zabave pri igranju!

Pripravila: Nuša Rozman

