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Hroščki – skupinska igra 
 
Profesor Hroščev je navdušen nad hrošči. Neznansko rad bi jih proučeval, a mora zato ujeti čim 
več primerkov. Toda le kateri hrošček bi bil pripravljen sam zlesti v profesorjevo škatlico za 
vžigalice? Življenje zunaj, v naravi, je pač veliko lepše! Hroščki so trenutno na počitnicah. Njihove 
poletne hišice so kot nalašč za sprostitev in vodne užitke. A vsega lepega je enkrat konec in žal 
se morajo vrniti domov. Vrnitev je nevarna, saj na poti, ki vodi v mesto, nanje preži profesor ... 
Koliko hroščkom bo uspelo priti domov v Hroščevo? 
 
Priporočena starost: 4+, število igralcev: 2–6, trajanje igre: 5–10 minut 
 
Priprava: Igralno ploščo položite na sredino mize. Hroščke glede na njihovo barvo razvrstite v 
poletne hišice. (Zeleni hroščki gredo v poletno hišico, označeno z zeleno. Modri hroščki gredo v 
hišico, označeno z modro itd.) Če ste hroščke pravilno razporedili, jih v vsaki poletni hišici počiva 
pet. 
Škatlico za vžigalice položite na eno od kamnitih plošč. Med igro jo pomikajte v smeri urnega 
kazalca! Puščica na glavnem mestnem trgu kaže pravo smer. Pripravite igralni kocki. 
 
Potek igre: Prvi igralec naj vrže kocko s hroščki. (Vsi naslednji igralci morajo vedno najprej metati 
to kocko!) 
• Če kocka prikazuje hroščka, naj igralec izbere poljubnega hroščka in ga iz poletne hišice prestavi 
v mesto. Ta hrošček je varno prispel domov. 
• Če vržena kocka prikazuje povečevalno steklo, profesor pomakne škatlico od vžigalic naprej. 
Upa namreč, da bo tako ujel še kakšnega žužka. Druga kocka bo pokazala, za koliko mest jo lahko 
premakne. 
 
Igralec, ki je na kocki dobil povečevalno steklo, naj vrže še kocko, ki prikazuje število točk. 
Profesorjevo škatlico premakne naprej za toliko mest, kolikor jih prikazuje kocka. Ko škatlico 
postavi na kamnito ploščo, naj sledi navodilom! Na kamnitih ploščah so sličice: 
• Sličica barvitega hroščka pomeni, da mora hroščka žal prestaviti iz poletne hišice v škatlico za 
vžigalice. Če v poletni hišici ni več nobenega hroščka s to barvo, se ne zgodi nič. 
• Sličica hroščkov, ki bežijo proč, pomeni, da je bil profesor neroden in so ušli iz škatlice. Vsi so se 
zatekli v svoje poletne hišice. Bodite pozorni na barve! Vsak hrošček se lahko vrne le v poletno 
hišico enake barve! 
• Navadna kamnita plošča: tu se ne zgodi nič. Profesor se je očitno zatopil v svoje misli ... 
 
Naslednji igralec vedno najprej vrže kocko s hroščki. Drugo kocko vrže le, če na prvi dobi 
povečevalno steklo. 
Če v poletnih hišicah ni nobenega hroščka več, a vsi še niso prispeli do mesta, saj so nekateri še 
vedno ujeti v škatlici od vžigalic, mečete le kocko s pikami za točke. 
 
Konec igre: Zmagate, če so vsi hroščki prispeli do domovanja v mestu. Žal pa vsi izgubite, če so 
v profesorjevi škatlici ujeti štirje hroščki! 
 
Vsebina igre: 1 igralna plošča, 1 škatlica za vžigalice, 20 hroščkov, 2 kocki 


