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Škrib-škrab 
 
Le kaj je ta nenavaden zvok, to mehko škrabljanje? To je zvok dežja, ki se poigrava na listju. Med 
pohajkovanjem po gozdu je naše prijateljčke ujela nevihta. Le kako se bodo vrnili domov v tako slabem 
vremenu? Vedrijo pod gobami in listjem in na poti domov izkoristijo vsak suh kotiček, da se izognejo 

dežju. Udobna kočica v drevesnem štoru jih že čaka; v kaminu prasketa ogenj, iz čajnika z vročim čajem 
pa se dvigajo oblaki pare. Tekma se prične – kdo bo prvi prispel do doma? 
 
Namizna igra za dva do štiri igralce, od tretjega leta naprej. 
Trajanje igre: približno 15 minut. 
 

Kako poteka igra: Pripravite igralno ploščo! Kočico v drevesnem štoru postavite na deževni konec 
potke. Na poljubni mesti ob potki položite kartici s travo in rastlinami, vendar naj ne prekrivata igralnih 
polj! Vsak igralec izbere eno figurico in jo postavi na začetek poti ob igralni plošči. Igra se lahko prične! 
Začne najmlajši igralec. Nato igra poteka v smeri urnega kazalca. Ko ste na vrsti, vrzite igralno kocko 

in se pomaknite na obarvano polje, kakor kaže kocka. Če ste na kocki dobili rožnato barvo, stopite na 
prvo naslednje polje z rožnato gobo. Če ste dobili zeleno, stopite na prvo naslednje polje z listom. Če 
ste dobili modro barvo, pa se pomaknite na prvo naslednje polje s kamnom! Te risbice vam kažejo, 
kam ste se zatekli pred dežjem. Če ste prispeli do kočice v drevesnem štoru na koncu potke, vstopite 
in se pogrejte. Dobrodošli doma! 
 

Cilj igre: Zmaga igralec, ki s svojo figurico prvi prispe do kočice v drevesnem štoru. Ostali igralci 
igrajo, dokler prav vsi ne prispejo do cilja. Želimo vam obilo zabave! 
 

Vsebina igre: 1 igralna plošča, 4 različne figurice, 1 kočica v drevesnem štoru, 2 zavetji s travo in 
rastlinami, 1 igralna kocka z obarvanimi ploskvami. 


