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Vsebina igre 

13 živali 
1 kocka s simboli 
1 navodila 
  
Cilj igre 

Skupaj gradite živalsko piramido. Poizkušate drug za 
drugim postaviti živali drugo na drugo, brez, da bi 
padle. Kocka nam pokaže koliko in katere živali 
postavljamo na piramido. Cilj igre, postaviti kot prvi vse 
svoje živali na živalsko piramido. 
 
Priprave na igro 

Najboljša igralna površina je gladka. 
Krokodila postavite na sredino mize. To je prva žival 
piramide. Vsak igralec prejme eno izmed vsake živali. 
Razdelite si vse. Pripravite kocko.  
 
Potek igre 

Igrate v smeri urinega kazalca. Začne najmlajši igralec 
in vrže kocko. 

 

 

Kaj se pokaže na kocki? 

 

 Ena pika 

Vzemi eno žival iz zaloge in jo previdno položi na živalsko piramido. 

 Dve piki 

Vzemi dve živali iz zaloge in jih položi previdno z eno roko, eno za drugo na živalsko piramido. 

 Krokodil 

Vzemi eno žival iz zaloge in jo položi kar se da blizu krokodiljemu nosu ali repu tako, da se živali dotikata. Tako 

se bosta dela razširila in lahko polagate tudi na ta del. Na vsaki strani krokodila je lahko le ena žival. Za tem 

polagate na piramido. 

 Roka 

Izberi eno od tvojih živali in jo daj enemu od tvojih igralcev. On mora previdno z eno roko postavit žival na 

živalsko piramido. 

 Vprašaj    ? 

Tvoji soigralci se odločijo katero od tvojih živali moraš dati na piramido živali. Dati jo moraš z eno roko. 

 

Padec živalske piramide 

Če padejo živali iz piramide ?  ali če pade celotna piramida? Se skladiščenje takoj konča. 

 

Pomembna pravila pri padcu: 

- če je padla ena ali dve živali potem mora igralec te živali vzeti k sebi. 

- če pade več ali tri živali potem vzame igralec dve k sebi ostale pa da v vrečko nazaj. 

- če pade celotna piramida? Potem igralec vzame dve živali. Krokodil  se ponovno postavi ostale živali pa 

gredo nazaj v vrečko. 

- če padejo živali brez, da je za to kriv igralec iz piramide? Vse padle živali pridejo nazaj v vrečko. 

Konec igre 

Igra se konča, ko igralec nima več nobene živali pred seboj. 

Zmaga in je razglašen za najboljšega igralca dneva. 

Če želiš sam zlagati živali v piramido 

 

Koliko živali lahko zložiš na krokodila brez da bi se piramida porušila? 


