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KUŽKI & HIŠKE 
 
Ko so lastniki kužkov v službi, čas teče neverjetno počasi. Težko je biti priden in potrpežljiv kužek, 
ko pa zunaj čakajo vznemirljive pustolovščine! Prav preprosto se je izmuzniti skozi vrata na 
prostost. Vrniti se domov brez pomoči pa je lahko prav težavna naloga. Sledite namigom v parku 
in kužkom, ki so zašli, pomagajte do doma! 
 
Vsebina: 4 detektivčki, 1 park, 12 hišic, 12 kužkov, 16 ploščkov z namigi, 12 ploščkov z 
ovratnicami 
 
Za dva do štiri igralce od petega leta naprej. Trajanje igre: približno 20 minut. 
 
Cilj igre: Zmaga igralec, ki s svojim izvrstnim spominom najhitreje prehodi park in pripelje največ 
izgubljenih kužkov nazaj k lastnikom. 
 
Priprava: Hišice poljubno razpostavite po parku (po tri na vsako stran). Tako bo igra ves čas 
razgibana. Ploščke z namigi položite s hrbtno stranjo navzgor na drevesa. Ploščke z ovratnicami 
položite na za to označena mesta na igralni plošči (tj. na krogce s piko na sredini). Vsak igralec 
naj si izbere figurico in jo postavi v enega od kotov parka. Če igro igrata samo dva, svoji figurici 
postavita v nasprotna kota. Na koncu kužke zložite na kupček ob igralni plošči. 
 
Potek igre: Začne najstarejši igralec. Nato igra poteka v smeri urnega kazalca. Igralci svoje 
figurice pomikajo po potki v parku, pri čemer sledijo namigom, dokler ne najdejo katerega od 
kužkov. Mesta v parku, kjer so kužki, so označena s ploščki z ovratnicami. 
 
Pomembno: V parku in na ploščkih z namigi so polja z različnimi vzorci (trava, opeke, kamenje, 
pesek). Če se vzorčka na ploščku in na polju, na katerem stojite, ujemata, lahko stopite naprej. 
 
Iskanje: Obrnite plošček z namigom tako, da bo prednja stran obrnjena navzgor. Kaj prikazuje? 
 

 Je vzorec enak kot na mestu, kjer stojite? Odlično! Pustite plošček odkrit in naredite toliko 
korakov, kot jih prikazuje. Greste lahko v poljubno smer. Takoj lahko spet obrnete drug 
plošček z namigom: iščete enak vzorec, kot je ta, na katerem ravno stojite. Na vrsti ste, 
vse dokler dobivate ujemajoče se vzorce. 

 Ste dobili drugačen vzorec? V tem primeru namig, ki ste ga našli, ni na vaši poti. Tokrat ne 
greste naprej, pač pa je na vrsti drugi igralec. Pomembno: Preden začne igrati drugi 
igralec, vedno obrnite vse ploščke z namigi navzdol! 

 
Ovratnica: Ste se uspeli prebiti do ene od ovratnic s točnim številom potrebnih korakov? Krasno! 
Našli ste izgubljenega kužka. Vzemite plošček in enega kužka s kupa. Preverite barvo kužkove 
ovratnice in poiščite hišico z vrati enake barve. Če pa že znate šteti, lahko na ovratnici najdete 
kužkovo hišno številko. To je njegov dom, kamor ga boste morali odpeljati, ko boste spet na vrsti. 
Vendar je najprej na vrsti naslednji igralec. 
 
Pot do hišice: Do hišice pridete tako, da sledite gornjim navodilom, s to razliko, da vam do tja ni 
treba priti s točnim številom korakov (če odkrijete plošček s štirimi koraki, do ustrezne hišice pa 
lahko pridete s tremi, lahko to storite). Ko prispete do prostora pred hišico (s hišico ga povezuje 
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črta), predajte kužka njegovemu lastniku. To pomeni, da ga postavite na hiško. Ovratnico obdržite 
vse do konca igre, saj boste tako vedeli, koliko kužkov ste odpeljali domov. Pri hiši se vaš igralni 
krog konča. Drugega kužka lahko začnete iskati šele, ko ste naslednjič na vrsti. 
 
Pomembno: Naenkrat lahko peljete domov le enega kužka! Če ste že našli kužka in ste z njim na 
poti domov, lahko stopite tudi na polja z ovratnicami, vendar ne morete pobrati nove ovratnice 
oziroma kužka. 
 
Konec igre: igra se konča šele, ko vsi kužki prispejo domov. Zmaga igralec, ki je domov odpeljal 
največ kužkov oziroma je zbral največ ploščkov z ovratnicami. Če ima več igralcev enako število 
ploščkov, si zmago delijo. 
 
Različica igre: Mlajši igralci lahko igrajo preprostejšo različico te igre. Če najdejo kužka, jim ga 
ni treba peljati po potki do hišice. Tja ga lahko preprosto prestavijo. 


