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Ribolov!
Igra natančnosti za 2 - 6 ribičev od 4 - 99 let. Ilustracija: Ulrike Fischer

mali in veliki ribiči se vsako leto zberejo ob Doznem jezeru na tekmovanju - ribolovu! Tudi ribič Fritz je prišel. 

na enkrat priplava ribica in zavpije "Ujemi me". pridružijo se še druge ribice in pojejo "Ujemime, ujemi me! "

 Vendar škoda, saj sme ribič Fritz v tem krogu le rumene ribice lovit. Zato mora bit zelo previden: V kolikor se preveč 
približa napačni ribici, že se ta želi ujeti.

Vsebina: 1 palica., 18 ribic v različnih barvah in velikostih, kocka, doza in navodila. 
Cilj igre: Kdo z veliko natančnostjo ulovi največ rib?

Priprava igre: 
Položite 18 ribic v dozo. Premešajte jo in jo postavite na sredino mize. Pripravite kocko, pokrov in palico. 

Potek igre:
Igrate v smeri urnega kazalca. Kdor je nazadnje jedel ribe, sme pričeti. V kolikor se ne morete dogovoriti, prične 
najmlajši igralec. 

Vzemi palico in poizkusi poloviti ribo barve, ki si jo vrgel na kocki. Pri tem lahko gledaš v dozico. 

• Si ujel ribo ustrezne barve?Prima! Ribo položi pred sebe!

• Si ujel ribo druge barve?Škoda! 
Vrni ribo nazaj v dozico.

• Si ujel megnet na dozico?
Tvoj trnek se je zataknil globoko v morju. Tvoj poizkus je končan!
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•

Õ
So na tvojem trku dve ali tri ribe ?

V kolikor si ujel ribe samo tvoje barve, je to VELIK ulov. Vse ribice lahko položiš pred sebe.

Õ si ujel eno ali več ribic različnih barv, barv katere ne smeš loviti, vržeš vse ribice nazaj v dozo. Nobene ne smeš 
obdržati.

• V dozici ni več nobene ribice metane barve?

Preden z ribolovom pričneš, si lahko izbereš poljubno barvo ribice, ki je še v dozici. 
Na vrsti je naslednji igralec.

Nasvet:
V kolikor so ustrezne ribice v dozici težko dosegljive, smeš dozico zaprez, pretrest in ponovno začneš z lovljenjem 
ribic. 

Konec igre:
Igra se konča, ko:
• otrok vlovi svojo šesto ribico.

• polovimo zadnjo ribico iz doze

Vsi igralci postavijo ribice v vrsto in otrok z najdaljš vrsto je zmagovalec oz. kateri otrok ima največ ribic. V kolikor 
imajo otroci isto število ribic, je več zmagovalcev hkrati!

Prodaja: V vseh bolje založenih trgovinah! 8




