IGRALNICA

Tri v vrsto
V prostih trenutkih je zelo prijetno odigrati s prijateljem, sestro, bratom, babico ali očetom
kakšno igro – ali poznaš igro Tri v vrsto? Da nimaš igralnega polja in kamenčkov za igro? Nič
hudega, poišči le nekaj stvari, ki jih skoraj gotovo najdeš doma ali v okolici. Nekaj
potrpežljivosti in ustvarjalnosti potrebuješ, pa ti bo uspelo ustvariti vse potrebno za igro. Kaj
praviš na igro z okusom po jagodah in kiviju? ;)
Potrebuješ:







prazno kvadratno škatlico,
10 ploščatih prodnikov,
lesene palice,
pištolo za vroče lepljenje,
akrilne barve,
debel in tanek čopič.

Najprej s črno barvo pobarvaj škatlo. Potrudi se, da bo igralna ploskev enakomerno
pobarvana.

Palice nalomi na majhne kose in z njimi na škatli oblikuj mrežo z devetimi polji. Poprosi koga
od odraslih, da ti palčke s pištolo za vroče lepljenje prilepi na škatlo oziroma naj ti pomaga
pri delu, saj te vroči silikon lahko grdo opeče. Tako, igralno polje je dokončano!

Zdaj pa se loti kamenčkov za igro! Predlagam ti, da na polovico kamenčkov narišeš jagode, na
drugo polovico pa kivi.
Na kamenčke najprej z rdečo barvo naslikaj obrise jagod. Zatem s tankim čopičem nariši
zelen pecelj. S tankim čopičem nariši še črne pečke. Na drugo polovico kamenčkov naslikaj
prerezan kivi. Najprej naslikaj zelen oval, v njem pa manjši rumen oval. S tankim čopičem
nariši še črna semena.

Ko se bo barva posušila, je vse nared za igro. Saj se znaš igrati, kajne?
S soigralcem se dogovori, kdo se bo igral z jagodami in kdo s kiviji. Zatem izmenično
postavljata kamenčke na prosta polja na igralni površini. Zmaga tisti, ki prvi tri svoje sadeže
postavi v vrsto na igralnem polju, in to vodoravno, navpično ali diagonalno. Ne pozabi,
kamenčke moraš razporejati tako, da hkrati oviraš soigralca pri njegovih poskusih. Če ne
tebi ne soigralcu ne uspe postaviti treh svojih kamenčkov v vrsto, je igra neodločena.
Ko pa se bosta naveličala igranja, kamenčke samo pospravi v škatlico, da bodo počakali na
naslednjo igro.

Kamenčke lahko pospraviš v škatlico, če ohraniš njen spodnji del. Tako boš igro lahko odnesel
s seboj v avto, na vlak in tudi na počitnice.

