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ZA VSTOP V ŠOLO



Pot skozi džunglo 

Pustolovska gibalna igra za 2-4 otroke, stare 4-6 let. 

Avtor: Kai Haferkamp 
Ilustracije: Eva Czerwenka 
Ilustracije karakterjev:  Oliver Freudenreich 
Čas igranja: 10 - 15 Minuten 

Igra vsebuje: 
1  leseno pisalo 
1  vrv  

36 igralnih kart, od tega  32 kart z nalogami in  4 karte za odlaganje zaklada 
15  modrih in 15 rdečih dragih kamnov 

1  igralna plošča 
1  peščena ura (za to varianto) 

Učna področja: 

• Drža pisala in priprava na pisanje

• Motorika
• Koncentracija

Ideja igre 
Pri tej igri gre za to, da se z leseno pisalo prevleče pot na igralni plošči.  Linije se orientirajo 
po klasičnih vajah. Cilj je, leseno pisalo z lahkoto in s pravilno držo pisala peljati preko linije 
in če je le mogoče linije pri tem ne zapustiti. Med potjo čaka nadaljnja vaja za spodbujanje 
razvoja motorike. Nato se pot z lesenim pisalom nadaljuje vse do zaklada. 

Priprava na igro 
Razprostite igralno ploščo. Vsak igralec si izbere eno karto za odlaganje zaklada, preostale 
se pospravijo nazaj v škatlo. Zdaj premešajte karte za nalogami in jih nanizajte obrnjene 
navzdol ob igralni plošči. Pripravite drage kamne, leseno pisalo in vrv. 

 Potek igre 
Začne tisti igralec, ki lahko najhitreje trikrat izgovori besedi „raziskovalec džungle“, ne 
da se pri tem zaplete.  Na poti do dragih kamnov se moraš prebiti skozi džunglo in na 
poti izpolniti še eno nalogo. Vleči eno karto z nalogo in jo položi obrnjeno navzgor, ob 
označbo za karte z nalogo. Ustrezno pripravi vrv. Pomen posameznih kart je razložen 



spodaj. 

Pomembno: izjema so karte s kačami. Če si izvlekel takšno karto, ne smeš pripraviti 
vrvi. 
Vzemi leseno pisalo in jo pelji po poti do reke. Prepeljati moraš celotno pot in ne 
smeš izbirati bližnjic. Soigralci pozorno spremljajo! Simbol levo spodaj ti kaže, kje 
moraš z leseno pisalo začeti. Poskusi pisalo držati sproščeno, lahkotno.  

Ko prideš do reke, moraš izpolniti nalogo na karti. Nato nadaljuješ pot s pisalom, dokler ne 
prideš do zaklada. Bodi pozoren na simbol desno zgoraj na karti. 

Kako dobro lahko izvedeš zapletene naloge? 

 Si v celoti prepeljal obe poti in izvedel nalogo na svoji karti? To, je znanje raziskovalca džungle! Za 
nagrado, si vzemi ustrezen dragi kamen (skrinja z zakladom: rdeč, votlina:moder), in ga položi na 
svojo karto za odlaganje zaklada. 

• Svoje naloge nisi zmogel ali nisi prepeljal obeh poti v celoti? Oh, to je smola raziskovalcev
džungle. Žal zdaj ne dobiš dragega kamna, naslednjič ti gotovo uspe bolje!

Zdaj je na vrsti naslednji igralec.



Pomen kart z nalogami: 

Prečkanje reke! 

Položi vrv ravno na tla in po njej 

prečkaj reko z odročenimi 
rokami. 

Krokodilja nevarnost! 

Položi vrv ravno na tla in 
prečkaj reko z račjimi korakci 

(postavi nogo tesno pred drugo 
nogo), z odročenimi rokami. 

Ker je noč, ne moreš nič videti. 

Zato zapri oči. 
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Prečkanje reke! 

Položi vrv ravno na tla in po 

njej prečkaj reko z odročenimi 
rokami. Ker je noč, ne moreš 
ničesar videti. Zato zapri oči. 

Nevihta! 
Položi vrv ravno na tla in 

se splazi preko po vseh 
štirih. 

Krokodilja nevarnost! 

Položi vrv ravno na tla in 

prečkaj reko z račjimi 
korakci (postavi nogo tesno 

pred drugo nogo), z 
odročenimi rokami. 

Prečkanje reke! 
 Položi vrv na tla v obliki 

valov in skači iz izbokline 
na izboklino sočasno z 
obema nogama.  
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Prečkanje reke! 
Položi vrv na tla v obliki 

valov in skači iz izbokline na 

izboklino po eni nogi. Tvoja 
druga noga je 
poškodovana, zato je ne 

smeš obremenjevat. 

Pozor komarji! 
Z roko 5krat zavihti po zraku v 

obliki ležeče osmice. Vsi 
soigralci štejejo s tabo. 

Pozor kača! 

Na vrvi naredi dva vozla in 
ju razvozlaj.. Vrv ne sme biti 
pripravljena v naprej! 

Pozor mravlje! 
Položi vrv v obliki osmice in 

poskakuj z obema nogama 
10krat sem in tja. Vsi 

soigralci štejejo s tabo. 

Pozor komarji! 
Z roko 10krat zavihti po 

zraku v obliki kroga. Vsi 
soigralci štejejo s tabo. 

Pozor mravlje!  
Položi vrv v obliki osmice in 
poskakuj po eni nogi 10krat 

sem in tja. Tvoja druga noga 
je poškodovana in je ne 
smeš obremenjevati. Vsi 

soigralci štejejo s tabo. 

Pozor kača! 

Vzemi vrv, jo preloži in 
položi na tla točno tako, kot 
je oblikovana kača na sliki. 

Vrv ne sme biti pripravljena 
v naprej! 



Konec igre 
Takoj ko je porabljena ena vrsta dragih kamnov, se igra konča. Vsak prešteje svoje drage 
kamne. Tisti, ki jih je zbral največ, je najspretnejši džungelski pustolovec in je zmagal.  

Varianta za hitre poznavalce džungle 

Veljajo pravila osnovne igre, z naslednjimi spremembami: 

 Ob igralno ploščo pripravite peščeno uro. Ko je igralec pripravljen – pripravil je vrv in v roki drži 
pisalo – njegov desni sosed obrne peščeno uro. Zdaj gre za natančnost in hitrost, kajti tako 
prečkanje poti kot izvedba naloge morata biti izvedeni preden poteče čas.  

Kako dobro lahko zdaj izvedeš zapletene naloge? 

• Ti je uspelo znotraj omejenega časa? To je zelo dobro znanje raziskovalca džungle! Za nagrado si
zaslužil 2 draga kamna. 

• Ni ti uspelo znotraj omejenega časa, a si vseeno izvedel brez napak? Si na poti k
velikemu poznavalcu džungle. Za nagrado si zaslužil 1 dragi kamen.

• Svojih nalog nisi uspel pravilno izvesti? Oh, verjetno si imel slab dan raziskovalca
džungle. Tokrat žal ne dobiš dragih kamnov, prihodnjič pa ti bo gotovo uspelo bolje!

Namig:  
Težje je tudi, če se pred igro dogovorite, da pisala pri vožnji po poti ne smete dvigniti od 
podlage. 
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