Pozdravljeni, četrtošolci. 😊
1. Pojdite najprej malo na sprehod, da si zbistrite misli.
2. In je spet čas kosila. Roke umit in dober tek!
3. Hitro še opravi vse šolske obveznosti, če jih še nisi, da lahko gremo ustvarjat.
4. Naredimo si svojo igro - TRI V VRSTO.
Potrebuješ:







prazno kvadratno škatlo (na primer od bonboniere),
10 ploščatih kamnov,
4 enako dolge lesene palice,
pištolo za vroče lepljenje,
akrilne barve,
debel in tanek čopič.

Navodila:
1. S črno barvo pobarvaj škatlo.
2. 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.
Tvoja igralna plošča bi morala izgledati nekako takole:

3. Na vrsti je barvanje kamenčkov! Kamenčke razdeli na pol. Izberi si dva simbola
(na primer na polovico kamenčkov lahko narišeš sonce, na polovico pa oblačke
– izbiro simbolov prepuščamo tebi 😊). Izberi barve in se loti slikanja.

4. Počakaj, da se barva posuši, nato pa si najdi soigralca in prični z igro!

Pravila igre:
S soigralcem se dogovori, kdo bo igral s katerimi simboli (na primer eden s sončki,
drugi z oblački). Zatem izmenično postavljata kamenčke na prosta polja na igralni
površini. Zmaga tisti, ki prvi tri svoje kamenčke 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 pospravi v škatlico, da bodo počakali na
naslednjo igro.

Ker si toliko časa ustvarjal, lahko igranje počaka do jutri. Če pa si neučakan/a, pa kar
začni! 😊
Učiteljica Manja

