
 
GARY GOUDA 4246 

za 2-4 igralce od 4-99 let  

Igra : kdo zbere z Gery Goudo največ sirovih koščkov 
Čas igre : 15 – 20 minut 
Igra vzpodbuja:  

- Koncentracijo 
- Pregled 
- spomin 

 

 
 Vsebina :  

- 1 sirovo stanovanje ( dno škatle )  

- 1 Gery Gouda 

- 1 muca Kiki 

- 12 sten 

- 16 oranžnih mišjih lukenj 

- 8 vijolet mišjih lukenj 

- 24 sirovih ploščic 

- 1 kocka 

- Navodila 

Priprava igre : 

- Vstaviti mišje luknje v odprtine sten 

- 8 vijoličnih mišjih lukenj omejujejo štirje vogali in oranžne mišje luknje poljubno postavimo  

- Sirovo stanovanje postavite na sredino in sirove ploščice obrnite s simbolom navzdol zraven igralne podloge 

- Muco postavimo pred poljubno oranžno luknjo 

- Gary Gouda in kocko pripravimo za igro 

Poteg igre : 

- Povlečemo štiri sirove ploščice in jih položimo na ustrezen simbol 

- Kocko in  Gary Gaudo postavimo v barvno ustrezen vogal 

- Še enkrat vržemo kocko = to je cilj miške 

- Gery gre skozi odprtino do sobe, v kateri ležita ena ali dve sirovi ploščici, kjer se odločimo ali se vsede na eno ali obe ploščici in 

jih direktno potiska proti ciljnemu vogalu ali med potjo do tja pobira še druge sirove ploščice. 

Pozor : ne skozi mišjo luknjo, kjer muca Kiki počiva. 

Pomembno : mišje luknje izgledajo enako velike , a niso.V kolikor je Gery pobral    

                        preveč sirovih ploščic, se v nekaterih odprtinah ujame. 

- Če Gery pride do ciljnega vogala,obdrži sirove ploščice.    

- Če se Gery ujame,se igra konča in sirove ploščice se izvzamejo iz igre. 

- Muco Kiki postavimo pred drugo mišjo luknjo. 

- Sirove ploščice v stanovanju ponovno napolnimo s štirimi ploščicami. 

- Gery in kocko podamu naslednjemu igralcu. 

Konec igre : igra se konča, ko sirove koščke ne moremo več napolniti na štiri. Zmaga tisti,kateri ima pred seboj največ ploščic. 

 

                 Veliko zabave! 

Posebnost : 
- 3D izgradnja 
- Z različnimi mišjimi luknjami 
- Prefinjena igra 
- Veselje za celotno družino 

 

 


