
VSEBINA IGRE 
 

KARTICE RASTLIN 

 

 

 

 

 

Igra vsebuje 63 kartic rastlin ( 21 različnih rastlin).  

KARTICE TEŽAV 

 

 

 

 

Igra vsebuje 36 kartic težav (22 različnih težav).  

KARTICE POMOČI/SODELOVANJA 

 

 

 

 
• Povabi igralca, ki je najdlje zadaj na poti, da pride k njemu. 

• Pomaga drugemu igralcu ob težavi tako, da mu podari kartico z rastlino, ki jo le-ta potrebuje. 
 

Kartice pomoči/sodelovanja so obrobljene z rdečo barvo, na hrbtni strani imajo rdeče znake - rokice (znak 

znakovnega jezika za pomoč), ki sovpadajo z znakom na igralni plošči. Znak:  

Igra vsebuje 16 kartic pomoči.  
 

KOCKA 
 

Z metom kocke igralec določi, za koliko polj se pomakne na poti. Če vrže 1, se premakne za 1 polje, če vrže 2, 

se premakne za 2 polji … 
 

IGRALNE FIGURICE 

 

 

MALI RDEČI ŽETONČKI 

 

 

 

 

KAKO ZAČETI 
 

1. Premešajte posebej kartice rastlin in posebej kartice težav. Oba kupčka postavite ob igralno 

ploščo s hrbtno stranjo navzgor. Ob strani pustite prostor, kamor boste odlagali uporabljene 

kartice. Če na katerem kupu med igro zmanjka kartic, uporabljene kartice premešajte in jih 

znova uporabite.  

2. Razdelite po 4 kartice rastlin vsakemu igralcu. Te kartice predstavljajo rastline, ki vam jih je za 

na pot pripravila bolničarka Teja in jih lahko uporabite v primeru težav. Kartic rastlin ni 

potrebno skrivati pred drugimi igralci. 

3. Vsak igralec izbere svojo figurico in jo postavi na jaso pod šotori ob začetek poti.  

4. Izberite, kdo bo začel (najmlajši, najstarejši, kdor vrže na kocki največ…) in nato nadaljujte v 

smeri urinega kazalca. 

5. Igralci po vrsti mečete kocko in se premaknete za toliko polj, kolikor pokaže kocka. 

IGRA 
 

1. Če igralec pristane na polju TEŽAVA  ( ), povleče iz kupa kartico za težavo. Ikone rastlin na 

kartici povedo s katerimi rastlinami si lahko pomaga.  

• Če ima pri sebi katero izmed rastlin (kartico z rastlino z ustrezno ikono), ki mu lahko 

pomagajo → vrne obe kartici (za težavo in za rastlino) na kupčke. Če ima več rastlin, ki mu 

lahko pomagajo, izbere eno izmed njih. 

• Če nima ustrezne rastline, s katero si lahko pomaga, obdrži kartico za težavo, dokler ob poti 

ne nabere katere izmed ustreznih rastlin. Ko najde/nabere ustrezno rastlino, vrne obe 

kartici na kup.  

ALI 

• Če ima kdo od soigralcev kartico za POMOČ/SODELOVANJE in katero izmed rastlin, ki bi 

igralcu lahko pomagala ob težavi, mu lahko soigralec odstopi svojo kartico za rastlino in 

nato obe kartici vrneta na kup. Prav tako na kup soigralec vrne kartico za 

pomoč/sodelovanje.  

ŽETONČKI ZVEZDICA 

 

 

 

 

V tabor se morajo vsi igralci vrniti pred nočjo (preden so pokriti vsi sončki) – TO JE ZMAGA! 

 

 

To so rastline, ki jih igralci nabirajo na svoji poti. Prikazano je splošno ime, znanstveno 

(latinsko) ime, fotografija rastline in ikona (v krogcu). 

Ikone rastlin sovpadajo z znaki na karticah težav. Tako se igralec nauči, pri katerem 

izzivu/težavi mu lahko pomaga določena rastlina. 

Kartice rastlin so obrobljene z zeleno barvo, na hrbtni strani imajo zelene znake – liste, 

ki sovpadajo z znakom na igralni plošči. Znak:    

Na svoji poti igralci naletijo na številne izzive/težave. Le te lahko premagajo s pomočjo 

rastlin, ki jih najdejo ob poti.  

S tem, da igralec najde kartico rastline z ikono, ki sovpada z eno izmed ikon na kartici 

težav, najde rešitev/pravo rastlino.  

Kartice težav so obrobljene z modro barvo, na hrbtni strani imajo modre znake  - 

trikotnike s klicajem, ki sovpadajo z znakom na igralni plošči. Znak:   

Te kartice so namenjene za pomoč drugim, ko naletijo na težave. Ob pomoči se 

lahko vsi igralci pravočasno vrnejo v tabor.  

Če igralec dobi ali ima pri sebi kartico pomoči/sodelovanja, lahko izbere:  
 

 
Igra vsebuje 6 igralnih figuric. Lahko igra en sam igralec ali pa jih igra do 6.  

 

Vsak mali rdeči žetonček predstavlja 1 košarico gozdnih jagod. Igralci morajo nabrati po 2 

košarici na vsakega igralca, preden se lahko obrnejo nazaj proti taboru. Ni nujno, da vsak 

igralec nabere po 2 košarici. Lahko npr. igralec, ki je najhitrejši, nabere 4 košarice, 

najpočasnejši pa nobene. Glavno je, da je skupno število nabranih košaric jagod: št. 

igralcev x 2. Igra vsebuje  12 košaric jagod.  

 

 

Žetončke zvezdica igralci uporabijo za pokrivanje sončkov na vrhu igralne plošče, da s 

tem označijo, koliko časa je minilo, oziroma koliko časa jim je še ostalo do noči, ko se 

morajo vsi igralci vrniti v tabor.  

Žetonček zvezdica igralec pridobi na polju z znakom ure in ga mora nemudoma 

uporabiti za pokritje enega sončka. Igra vsebuje 9 zvezdic.  

 

 



 

 

2. Če igralec pristane na polju RASTLINA ( ) povleče iz kupa kartico za rastlino in jo shrani »v torbo« 

oziroma k sebi na kupček.  

 

3. Če igralec pristane na polju POMOČ/SODELOVANJE ( ) povleče iz kupa kartico za 

pomoč/sodelovanje.  

• Lahko jo uporabi takoj in »pokliče« soigralca, ki je najbolj zadaj na plošči k sebi. 

• Lahko kartico shrani in pomaga soigralcu ob težavah, torej mu odstopi kartico rastlino. 

Kartico za pomoč/sodelovanje igralec po uporabi vrne nazaj na kup.  

4. Vsakokrat, ko katerikoli igralec pristane na polju »urica« ( ), z zvezdico pokrije en sonček na vrhu 

igralne plošče. Tako se meri čas in igra se konča z zmago, če se vsi igralci vrnejo v tabor preden se 

znoči (= preden so pokriti vsi sončki).  

 

5. Če igralec pristane na polju za bližnjico in daljšnjico MORA iti po tej »bližnjici«. S tem 

lahko napreduje in pridobi na poljih ali pa izgubi in nazaduje na poti. Na lovski stezi in podrtem 

deblu gre igralec lahko v obe smeri, pri slapu pa samo navzdol (če je na poti do jase, mu to 

predstavlja nazadovanje; če pa je na poti proti taboru, pa je to enkratna bližnjica).  

 

6. Za vstop na gozdno jaso igralec ne potrebuje točnega meta (če mu manjkajo tri polja, lahko vrže 3, 

4, 5 ali 6). Ko igralec pride na jaso, dobi 1 košarico gozdnih jagod (1 mali rdeči »žetonček«). Ob 

vsakem naslednjem metu kocke igralec pridobi še eno košarico gozdnih jagod, pri čemer se nič ne 

premakne. Igralci morajo skupaj nabrati po dve košarici gozdnih jagod, pri čemer jih lahko en igralec 

nabere npr. 4, drugi pa nič.  

 

7. Šele, ko igralci naberejo dovolj gozdnih jagod (po 2 košarici na igralca) lahko nadaljujejo pot 

navzdol. Tisti igralci, ki še niso na vrhu (na gozdni jasi) morajo nadaljevati pot navzgor, dokler ne 

srečajo prvega igralca na poti navzdol. Takrat se lahko obrnejo in skupaj nadaljujejo pot navzdol (če 

gre kakšen igralec po bližnjici, se še vedno šteje, da sta se srečala in se lahko igralec, ki je še na poti 

navzgor, obrne in nadaljuje navzdol). 

 

8. Ko se vsi igralci vrnejo nazaj v tabor, zberejo vse kartice rastlin in skupaj poskušajo rešiti težave vseh 

igralcev. Tudi, če ne rešijo vseh težav, je igra končana, ko se vsi igralci vrnejo v tabor in rešijo težave, 

ki jih lahko.  

 

9. Pomembno pa je, da se vsi igralci vrnejo v tabor pred temo (preden so pokriti vsi sončki na vrhu 

igralne plošče).  

 

IGRA JE KONČANA, ko se vsi igralci pred nočjo vrnejo v tabor (preden so pokriti vsi sončki). 

Pravila so okvirna in jih igralci lahko prilagodijo svojim željam. Če igra manj igralcev se igra npr. lahko začne 

bolj pozno v dnevu (na začetku igre pokrijete nekaj polj s sončki).  

Lahko se tudi odločite, da kartice rastline delite kadarkoli, da pomagate soigralcu v težavah (ne da bi morali 

imeti pri sebi kartico pomoči/sodelovanja). Lahko se odločite tudi, da je cilj igre na jasi, ne nazaj v taboru. 

Ti dve različici sta morda še posebej primerni za mlajše igralce. Eksperimentirajte, uživajte in se učite! 

 

 

TheGreenWitchSi, Tina Mele s.p., Dvor 5 c, 1210 Lj Šentvid, https://thegreenwitch.si/, učni pripomoček, 1.izdaja; 2021.  

Idejna zasnova povzeta po Wildcraft!, LearningHerbs.com, ZDA. 

TheGreenWitchSi ne priporoča otrokom ali odraslim nabiranja ali uživanja divjih rastlin brez ustreznega nadzora odrasle 

osebe, z ustreznimi izkušnjami v zeliščarstvu. TheGreenWitchSi in ustvarjalci te igre ne prevzemamo odgovornosti in ne 

moremo biti pravno odgovorni za kakršnokoli škodo (posredno, neposredno ali posledično) zaradi informacij, ki jih 

vsebuje ta učni pripomoček. Z uporabo učnega pripomočka se strinjate s pogoji poslovanja, ki so dostopni na 

https://thegreenwitch.si/privacy-policy. Gradiva so informativne narave in niso nadomestilo za zdravljenje ali posvet z 

zdravnikom.  

 

Na poletnem taborjenju bo tvoj so-tabornik Miha čez dva dni 

praznoval rojstni dan. Vodniki mu bodo spekli torto, a zanjo 

potrebujejo jagode. Poznajo skrivno gozdno jaso globoko v gozdu, 

kjer raste obilica gozdnih jagod. Pot do tja in nazaj traja ves dan 

in vodniki ne morejo za tako dolgo zapustiti tabora. To nalogo 

zaupajo tebi in tvojemu vodu. Taborska zeliščarka in bolničarka 

Teja vas poleg tega prosi, da ji prinesete nekaj zdravilnih rastlin, 

da obnovi svoje zaloge.  

Lansko leto ste z vodnikom že obiskali jaso, a je tokrat prvič, da 

se na Divjo pot podate sami.  

Ker so tema letošnjega taborjenja zdravilne rastline, so vodniki 

prepričani, da si boste v primeru kakršnih koli težav znali 

pomagati sami. Navsezadnje ste pred nekaj dnevi vsi osvojili 

veščino Zeliščar.  

Na pot se boste podali jutri zgodaj zjutraj in v šotorih že imate 

pripravljene nahrbtnike z vso potrebno opremo. 

 

 

Zeliščna pustolovska igra 
 Zeliščna pustolovska igra 

https://thegreenwitch.si/
https://thegreenwitch.si/privacy-policy

