
Izobraževalna igra Prepoznavanje okusov 

 

Primerno za: 2-4 igralce 

Primerna starost: od 3. leta naprej 

NAVODILA: Igro je mogoče igrati na dva 
različna načina. 

IGRA OKUSOV (za 2-4 igralca) 
Zima prihaja in živalim bo potrebno priskočiti na pomoč pri zbiranju zaloge hrane za ozimnico. 
Štirje majhni škratki (figurice) morajo zbrati najljubšo hrano posamezne živali, predno z 
drevesa odpade še zadnji list, kar naznanja prihod zime. 
Seznam najljubše hrane posamezne živali si oglejte spodaj: 

Izberite igralno ploščo z označeno črko A.  

 
Sestavite drevo in ga postavite na sredino plošče. Vseh 8 listov postavite na veje.  
Žetonček pripadajoče kapsule, ki označuje okus, skrijte pod vsako kapsulo, 
Vsak igralec si izbere svojega škrata in ga postavi na začetno polje »hiška«. Tisti igralec, ki z 
metom kocke dobi najvišje število, lahko prične z igro. 
 

 



Igralec vrže kocko in premakne svojega škrata za število polj, ki ga kocka označuje. Glede na 
kvadrat, na katerem igralec pristane, se zgodi naslednje: 

Polje »trava«: Igralec naključno izbere kapsulo in iz nje vzame bonbonček. 
Vsem pove okus, ki ga je uspel prepoznati in s pomočjo žetona pod kapsulo 
preveri, ali to drži. Če odgovor ustreza, igralec osvoji kapsulo in jo položi na 
ustrezno mesto na plošči. V nasprotnem primeru, kapsula ostaja v igri. 
 
Polje »trava in rože«: Igralec igra, kot da je pristal na zgoraj opisanem polju, le 
da na koncu, ne glede na to ali je prepoznal okus ali ne, znova vrže kocko in 
odigra še enkrat. 

Polje »hiška«: Vsi igralci začnejo z igro na tem polju. Če med igro igralec 
pristane ponovno na tem polju, morajo preostali igralci izbrati kapsulo, iz 
katere bo vzel bonbon in poskušal prepoznati okus. Če zadane, dobi kapsulo. 

Polje »blato«: Igralec je obtičal! Počakati mora en krog, da lahko spet odigra. 

Polje »drevo«: Igralec mora odstraniti obarvan list z drevesa, po svoji izbiri. 
Glede na barvo, na kateri bo pristal, se zgodi naslednje: 

 Rumena: Igra se nadaljuje brez posebnosti. 

 Zelena: Igralec osvoji kapsulo, po svoji izbiri, ki še ni bila prepoznana. 

 Rdeča: Igralec odstrani kapsulo, po svoji izbiri, iz igre. 

Dva igralca ne moreta pristati na istem polju. V tem primeru mora drugi igralec iti na 
naslednje razpoložljivo polje. 
Igra se zaključi, ko vsi uspejo najti vso hrano, predno z drevesa odpade zadnji list. Lahko 
rečemo, da so zmagovalci vsi, saj so skrbno opravili svojo nalogo in pomagali živalim. 
Če zadnji list odpade, v igri pa manjkajo kapsule, ker so bile izločene iz igre, je igra izgubljena. 

IGRA SPOMINA (za 2-4 igralce) 
Škratki, ponovno potrebujemo vašo pomoč pri zbiranju hrane za živali! 

Izberite igralno ploščo z označeno črko A. 
Postavite žetončke pod vsako 
ujemajočo kapsulo in jih 
postavite na sredino igralne 
plošče, ki jo bomo poimenovali 
kar grmiček. 
Vsak igralec si izbere svoje 
začetno mesto, ki ga označuje 
posamezna žival. 



Najmlajši igralec prične z igro tako, da vrže kocko in svojega škrata premakne za število polj, 
prikazano na kocki. Glede na polje, na katerem pristane, pa se zgodi naslednje: 

Polje »žival«: Igralec mora poiskati eno od treh najljubših jedi živali, na kateri je pristal. 

Primer: Igralec je pristal na zajčku, sedaj pa mora najti eno od naslednjih kapsul: meta, 
marelica ali mandarina. To pa stori tako, da dvigne kapsulo in pogleda sliko na žetončku pod 
njo. Če ilustracija ustreza zajčkovi priljubljeni hrani, igralec tudi osvoji kapsulo. V nasprotnem 
primeru, pa jo mora postaviti nazaj v grm. 

Polje »hrana«: Igralec mora najti kapsulo hrane, na kateri je pristal, to pa stori tako, da si jo 
izbere in pogleda pod njo. Če žetonček pod njo ustreza, kapsulo obdrži. V nasprotnem 
primeru, pa jo vrne v grm. 

Ko igralec opravi svoje poteze, nadaljuje naslednji, v smeri urinega kazalca. 
Dva igralca ne moreta pristati na istem polju. V tem primeru mora drugi igralec iti na 
naslednje razpoložljivo polje. 

OPOMBA: Če kapsule, ki jo želite najti, ni več v igri, je žal ne boste mogli osvojiti. 

Ko igralec pristane na polju »žival« in se zgodi, da je njena hrana že vsa najdena, lahko 
»ukrade« eno kapsulo nasprotniku. Če pa ima ta igralec že vse tri kapsule, tega ne morete 
storiti. 
Zmaga igralec z največ kapsulami na koncu igre, ko jih na igralni plošči zmanjka. 

 

Sestavine: sladila: sorbitol, kalijev acesulfam, arome: sredstvo proti sprijemanju: magnezijev stearat, silicijev dioksid: regulator 

kislosti: citronska kislina.Arome lahko vsebujejo. cinamil alkohol, benzil alkohol, benzil salicilat, citral, kumarin, evgenol, 

geraniol, hidroksicitronelal, hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehid, isoeugenol, izvleček hrastovega maha, anizil 

alkohol, benzil benzoat, cimetova kislina, citronelol, farnesol, heksil cinamaldehid, butilfenil metilpropional, limonen, linalol, 

metil heptin karbonat. 

  

http://juventud.si/

