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Slovensko

Mala čarovnica
Ena čarovniška igra Opazuj natančno. Igra vzpodbuja ekszekutive funkcije za 2 - 4 igralce
od 5 -99 let. Plus „Fex-Effekt“ za stopnjevanje težavnostne stopnje.
Ideja igre:
Ilustracija:
Ilustracija „Fex-Figur“:
Trajanje:

Markus Nikisch, Dr. Sabine Kubesch, Laura Walk
Mark Robitzky
Sonja Hansen
ca. 15 minut

Polnoč v čarovniški deželi. Mala čarovnica kuha čarobni napitek. Vendar to ni tako
enostavno, ker mala čarovnica veliko krat pozabi kajtere sestavine je že dodala in katere
ne. Igralci pomagajo čarovnici poiskati, katere sestavine še ni dodala. Vendar le
najhitrejši prejme za nagrado čarobni napitek.

Vsebina:
1
1
1
1
10
10
10

Igralna podloga
Mala čarovnica
Čarovnik Fex
Čarovniški loncek
Ploščic s kotlom
Ploščic z dodatki
Čarobnih napitkov

4 kocke (vijolična, zelena, modra in oranžna)
1 navodila

Fex-Efekt
Pravila igre imajo različne možnosti igranja, kot tudi različne možnoti njenega

poteka. Pred vsako igro se igralci dogovorijo, katera pravila veljajo. Torej si
morajo igralci vedno znova zapomniti in jim slediti, da pridejo do zmage. Torej
se nenehno izpostavljajo novim pogojem in s tem trenirajo ekzekutivne
funkcije. Skozi Fex-Effekt so posamične eksekutivne funkcije kot posamična
enota trenirane. Strokovnjaki označijo to kot ekzekutivni sistem. Priporočamo
prvo igranje osnovne verzije in šele za tem vključiti Fex-pravila.
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Priprava igre
Položite igralno podlogo na sredino mize. Razporedite poljubno deset ploščic s kotlom na
čarovniške kotle igralne podloge. Postavite čarovnico na poljubno polje pred enim izmed
kotlom. Pomembno je, da gleda v smeri urnega kazalca. Položite 10 ploščic z dodatki okoli
igralne podloge. Pripravite lonček, vijočilno kocko in čarovniške napitke. Ostali pripomočki
ostanejo v škatli in bodo šele pri drugi varianti uporabljeni.

Potek igre
Igrate v smeri urnega kazalca. Kdo pozna čaroviški govor, sme pričneti. Sedaj mora igralec
pomagati čarovnici poiskati še zadnje sestavine. Tvoj levi igralec premeša lonček in ga
pokritega obrne na sredino igralne podloge.
Sedaj dvigne igralec lonček tako, da prvi igralec vidi kocko in sedaj si proba zapomnit rezulat
kocke - vendar pohiti, nimaš dosti časa.

Med tem, ko si igralec poizkuša zaomnit številko, vsi ostali izgovarjajo magični
govor: ( ali si ga izmislite sami )
1, 2, 3, 4, 5, 6 – Fex.
Tukaj je res kot začarano.
Ena sestavina še manjka. Katera?
Čarovniška kocka ti bo povedala!

Za tem govorom, takoj ponovno pokrijemo kocko. Sedaj moraš poiskati manjkajočo
sestavino. Število pik na kocki ( katera je sedaj zakrita) ti pove pravi namig.
V mislih premakni čarovnico v smeri urnega kazalca za toliko polj, kot je pokazala vijolična
kocka. Izključno iščeš le v kotlu, pred katerim bi stala čarovnica.

Pred katerim kotlom bi stala čarovnica?
Natančno poglej kotel. V nejm plava 9 različnih sestavin. Ampak obstaja jih deset.
Ugotovi katera sestavina manjka in vzemi k sebi ustrezno sestavino.
Pozor :
V čarovniškem kotlu je ena sestavina dva krat. Vendar to ima šele v Fex varianti svoj pomen.
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Soigralci preverijo tvojo izbiro. Dvignejo posodico in premaknejo črovnico za toliko polj, kot
je pik na kocki. Za tem obrnejo ploščico s kotlom, pred katerim stoji čaovnica. Na zadnji strani
je narisana manjkajoča sestavina.

Slovensko

Čarovniška kontrola:

V kolikor si izbral pravo sestavino, prejmeš za nagrado čarovniški napitek. Kotel ponovno
obrnemo in postavimo na svoje mesto, ploščico z dodatkom postavimo nazaj in naslednji
igralec je na vrsti.

Konec igre:

Igra se konča, ko je bil vsak igralec štiri krat na vrsti. Igralec z največjim številom
čarobnih napitkov, je zmagovalec. V kolikor imajo igralci isto število ploščic, je več
zmagovalcev.

„Fex-Efekt“:
Sedaj morajo igralcit pazit le na čarovnico. Kasneje pridejo v igro tudi druge kocke in
čarovnik Fex. Tako morajo otroci glede na rezultat kocke gledat, kje se kdo premika.
Vsaka figura se premika drugače ( npr. naprej ali nazaj ) in išče v različnih smereh ( npr. v
čarobnem napitku pred ali za figuro ) manjkajočo ali dvojno sestavino napitka. Tako so
skozi Fex-Efekt na enkrat spremenjena pravila.

Izberite s katero kocko želite igrati. Več kock kot iberete, težja je igra. Odločite se ali želite
igrati samo s čarovnico ali tudi z čarovnikom Fex. To priporočamo le Fex-ekspertom.

a) Vijolična kocka:
Pove koliko polj se lahko premakne ena figura.
b) Zelena kocka:
Pove v katero smer hodi čarovnica ( v smeri urnega
kazalca ali v obratni smeri ). Vedno se premika z obrazom
naprej. Tako jo je potrebno tudi postaviti.
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c) Modra kocka:
Pokaže v katerem kotlu iščemo manjkajočo sestavino, za ali
pred malo čarovnico. V kolikor je na kocki viden moder
obraz čarovnice, iščemo v kotlu pred čarovnico. V kolikor je
rumen simbol s klobukom čarovnice, iščemo za čarovnico.
werden.

d) Oranžna kocka:
Sedaj potrebujemo tudi čarovnika Fex. Postavitega na polje
pred en poljuben kotel, v nasprotni smeri urnega kazalca.
Kocka pokaže katero figuro premaknemo. Če kocka pokaže
luno, premaknemo čarovnika Fex. Če je na kocki zvezda,
premikamo čarovnico.
Pozor :
Čarovnik Fex dela vse drugače kot čarovnica :
 pike na vijolični kocki povedo, koliko polja ga premaknemo nazaj. Torej gleda v nasprotno smer,
kot ga premikamo.
 premikamo ga v nasprotno smer, kot kažejo puščice na zeleni kocki.
 ne išče sestavine v kotlu, katera manjka, temveč katera sestavina je 2x uporabljena.
 V kolikor je na kocki plavi obraz čarovnice, mora iskati sestavine v kotlu za njo.
Ob rumenem simbolu klobuka, pa pred njo.
Igro s čarobnim Fex efektom lahko igramo tudi z manj kot 4 kockami. Možna je igra tudi brez
čarovnice, le z čarovnikom Fex.

Nadaljne Fex variante:
„Še to !“- varianta:
Figure postavimo šele takrat na polja, ko si je igralec že pogledal kocko. Igralci se lahko sami
odločijo, pred kateri kotel bodo postavili figuro in v katero smer bo gledala.
Hitra varianta :
Vsi igralci igrajo istočasno. Kocko damo na sredino igralne podloge. Kdo kot prvi zgrabi
pravilno sestavino, prejme čarobni napitek. Kdo prvi zbere 4 čarobne napitke, je
zmagovalec.
Nasvet : Večino variant lahko med seboj kombinirate!
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