
 

Hiter kot strela! 
Za 2 - 4 igralcev  

Od 5 - 99 let 

Trajanje približno 10 - 15 minut 

Hitra igra reakcij in sestavljanja.      Ideja za  igro: Markus Nikisch 

Z 2 igrama                                                   Ilustracija: Grafik Design Oliver Sütterlin 
 

Št. 4303 

Bistvo igre:  Cilj igre je čim hitreje sestaviti sestavljanko in zbrati dva dirkalna avtomobila 

 

Igra vsebuje:   5 dirkalnih avtomobilov, 36 koščkov sestavljanke (4 sestavljanke, vsaka ima 9 koščkov),   

4 slikovne karte, 1 kocka, 1 navodila 

Priprava:     

 Vzemite vse potrebno za igro iz škatle, zakrite 4 slikovne karte in jih pomešajte 

 Vsak izbere eno karto in jo odprto položi pred sebe 

 Če v igri sodelujejo manj kot štirje igralci, odstranite nepotrebne slikovne karte  

 V škatli pomešajte vseh 36 koščkov sestavljank in jo nato postavite na mizo 

 Kocko in dirkalne avtomobile postavite na sredino mize 

Potek igre:    

Igra 1: Kdo bo zvezda hitrosti? 

- najmlajši igralec da ukaz za start "Pripravljeni, pozor, zdaj!" in vrže kocko   

Kaj pokaže kocka? 

 Križ? Kocko hitro podajte naslednjemu igralcu. 

 Košček sestavljanke? Vzemite škatlo in poiščite ustrezen košček sestavljanke, ki spada k 

vaši slikovni karti  

   Pozor: Medtem mečejo kocko ostali igralci po vrstnem redu.  

Ko eden izmed  igralcev prikocka košček sestavljanke, postane nov iskalec in dobi takoj škatlo. 

 Pomembno pravilo za iskanje: 

 Vedno lahko samo z eno roko iščete koščke sestavljanke! 

 Najdene koščke sestavljanje lahko vstavite v sestavljanko takoj ali medtem, ko je drugi igralec na vrsti z 

iskanjem (to pomeni, da je sestavljanje vedno dovoljeno) 

 Koščke sestavljanke, ki jih ne boste takoj vstavili, položite zraven slikovne karte 

 Koščke sestavljanke, ki niso vaši takoj položite nazaj v škatlo 

 Pomembno opozorilo pri metanju kocke 

 Hitreje kot boste metali kocko in jo dali naslednjemu igralcu,  večja bo tudi verjetnost, da vas bo nov iskalec 

zamenjal! 

Konec kroga:  Takoj ko prvi od igralcev dokonča svojo sestavljanko zakliče "Stop!"  

 Vsi igralci takoj prenehajo z igro in preverijo sestavljanko. 

Je sestavljanka pravilno sestavljen? 

   Ja? Igralec zmaga ta krog in dobi za nagrado drikalni avtomobil. 

   Ne? Igralec mora začeti od začetka.  

 Njegove koščke sestavljanke položite nazaj v škatlo in jih pomešate z ostalimi.  

 Ostali igralci nadaljujejo z igro. Tisti ki prvi prikocka košček sestavljanke je nov iskalec in igra se nadaljuje, kot 

je zgoraj opisano 

Nov krog:    

 Vse koščke sestavljank položite nazaj v škatlo in jih pomešajte  

 Slikovne karte podaste naslednjemu igralcu.  

   Nov krog se začne. 

Konec igre:    Zmaga tisti, ki ima prvi dva dirkalna avtomobila pred seboj. 

 4 odlični motivi sestavljank 

 s 5 dirkalnimi avtomobili in leseno kocko 

 dvojna zabava: sestavljanje in igra reakcij  

 

Ta igra podpira: 

 natančno opazovanje 

 zbranost 

 odzivnost 

 

 


