
 

KDO SEM JAZ ? 2544 
Igra ugibanja za 2 ali več igralcev od 5 -99 let. 

Kdo ali kaj sem jaz ? izumitelj, lev, mogoče miza ……. 

Vsebina 

- 1 Trak za čelo ( okoli glave ) 

- 1 vprašaj 

- 40 kart 

- 10 številčni kamen 

- Navodila 

Namen igre 

Kdo je po treh krogih dobil največ kamnov ? Kdo najbolje ugiba? 

Priprava igre 

Karte se premešajo in postavijo obrnjene na sredi mize. 10 številčnih kamnov ,se postavi v sredino mize. Trak za čelo se položi na 

mizo. 

Potek igre 

V kolikor se ne morate dogovoriti, kateri igralec prične z igro, prične z igro najstarejši. Ta je prva ugibalna lisica. Vsi ostali so 

sodniki. Lisica dobi 10 številčnih kamnov. Na glavo si pritrdi trak in zapre oči. Sodnik vzame zgornjo karto in jo s pomočjo 

magneta pritrdi na trak. Lisica odpre oči in prične z vprašanji odkrivat kaj ali kdo je. Katera vprašanja bo postavila, je njena 

domišljija. Na vsa vprašanja se lahko odgovori le z JA ali NE. 

 
Možna vprašanja 

- Sem žival 

- Se nahajam v kuhinji 

- Sem za jest …… 

Sodniki se skupaj odločijo za odgovor 

- NE     v kolikor je lisica postavila napačno vprašanje, mora sodnikom predat en številčni kamen. Nato lahko ponovno 

vpraša. 

- JA      v kolikor vpraša pravilno, lahko takoj vpraša dalje 

Pomembno: v kolikor se sodniki ne morajo  odločit ali odgovoriti z JA ali NE , lisica ne rabi dati kamna in lahko ponovno vpraša. 

Lisica lahko da odgovor, kdo je : 

- Če je odgovor napačen, mora dati kamen 

- Če je odgovor pravilen, dobi za nagrado eno karto 

V kolikor lisica nima več kamnov, je njen krog končan. Ne dobi nobene karte za nagrado. 

Nova igra 

Igra se pomika v smeri urnega kazalca. 

Konec igre 

Zmagovalec kroga je tisti, kateri zbere največ kart. Končni zmagovalec je tisti, kateri je zmagal največ krogov. 

 


