
Igra je avtorsko delo. Brezplačna uporaba dovoljena za osebno rabo.  
Komercialna uporaba brez izrecnega dovoljenja podjetja Value Add Games ni dovoljena. 

VRZIVA ENE KARTE 
“natisni in igraj” 

hitra igra metanja kart 

 
Število igralcev: 1─2 igralca 
Čas igranja: 5 min 
Priporočena starost: 6+ let 

 
 

PREDPRIPRAVA IGRE 
 

 
Natisnite strani od 3 do 6. Razrežite posamezne kartice samo po polnih 
črtah. Črtkane črte pomenijo linijo, kjer kartico prepognete. Prepognjeno 
kartico zlepite skupaj. Tako dobite obojestranske karte (vsaka kartica 
mora imeti na eni strani številko 1, na drugi stani pa številko 2).  
Igra je pripravljena! 

 

PRIPRAVA IGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Za pripravo te igre potrebujete: 
- tiskalnik; 
- 5 navadnih listov; 
- škarje in lepilo. 

Izberite prostor, kjer imate 
dovolj prostora za gibanje. 

Na tla dajte prazen A4 list. 
Na tla lahko položite tudi več 

listov in s tem prilagodite 
težavnost igre. Več je listov, 

lažja je igra. 

Kartice razdelite na tiste s 
praznimi () in tiste s 

polnimi krogci ().  
Vsak igralec prejme svoj 

kupček.  

Igralca stopita vsak na svojo 
stran A4 lista,  

obrnjena drug proti 
drugemu. Stojte približno 

en večji korak stran od lista. 
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Vsak igralec razporedi svoj 
kupček tako, da so vse kartice 
obrnjene s številko 2 navzgor. 

Kupček nato premeša. 
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POTEK IGRE 

Cilj igre je vreči čim več svojih kartic tako, da pristanejo na listu na tleh, ter pri tem 
upoštevati posebna navodila. Predvsem pa sta namen igre smeh in razgibavanje.  
 
Začne igralec, ki je nazadnje telovadil, igralca igrata izmenično.  
 
Ko je igralec na vrsti, privzdigne svojo zgornjo kartico tako, da vidi, kaj piše pod številko 1. 
Nato pogleda še, kaj piše pod številko 2 na naslednji kartici. Oboje na glas prebere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nato (samo) zgornjo karto prime tako, kot piše pod številko 1. Medtem ko meče karto, pa 
izvaja to, kar piše pod številko 2 na naslednji kartici. Karto skuša vreči tako, da bo pristala na 
listu papirja na tleh.  
 
Če igralec presodi, da kombinacije ni mogoče izvesti ali bi bila izvedba kombinacije lahko 
neprimerna za prostor, v katerem se igralca nahajata, lahko da zgornjo kartico na dno 
svojega kupčka in prebere naslednjo.  
 
Nato je na vrsti naslednji igralec. 
 
KONEC IGRE IN TOČKOVANJE 
Igra se zaključi, ko ima vsak igralec v roki samo eno kartico.  
 
Igralca preštejeta, koliko kartic s praznim in koliko kartic s polnimi krogci je na listu ali pa se 
lista dotikajo. Igralec, ki jih ima več, zmaga. Če sta izenačena, si zmago delita ali pa odigrata 
še eno igro. 
 
Štejejo samo kartice, ki se ob koncu igre nahajajo na listu ali se z vsaj enim delom lista 
dotikajo. Ne štejejo kartice, ki so bile tekom igre iz lista morebiti izrinjene. 
 
RAZLIČICA ZA ENEGA IGRALCA 
Vzemite samo kartice s polnimi krogci (). Igro igrajte kot običajno. Na koncu preštejte 
svoje točke in si jih zabeležite. Svoj rezultat skušajte naslednjič izboljšati. 
  

www.shop.valueaddgames.com 

VRZIVA ENE KARTE “natisni in igraj” 
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Karto primite, …  

… tako da se dotika vrha glave. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… se na glas smejte. 

 
 

Karto primite …  

… s palcem in mezincem desne 
roke. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… krožite z rameni. 

 
 

Karto primite …  

… s palcem in mezincem leve 
roke. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… počepnite. 

 
 Karto primite …  

… s sredincema obeh rok. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… skočite v zrak. 

 
 

Karto primite …  

… z mezincema obeh rok. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… dvignite levo roko nad glavo. 

 
 

Karto primite, …  

… tako da se dotika enega od 
lic. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… dvignite eno iztegnjeno nogo 
v zrak. 

 
 Karto primite, …  

… tako da se dotika enega od 
ramen. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… naredite predklon. 

 
 

Karto primite, …  

… tako da se dotika enega od 
ušes. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… glejte samo z enim očesom. 

 
 

Karto primite …  

… s komolcema obeh rok. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… dvignite desno roko nad 
glavo. 
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Karto primite …  

… z desno roko. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… se obrnite in nasprotniku 
pokažite hrbet. 

 
 

Karto primite …  

… z levo roko. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… stopite en velik korak nazaj. 

 
 

Karto primite …  

… z obema dlanema. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… glasno zazehajte. 

 
 Karto primite, …  

… tako da se dotika enega od 
podplatov. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… skačite po eni nogi. 

 
 

Karto primite, …  

… tako da se dotika enega od 
bokov. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… zapojte: "Na kmetiji je lepo, 
ija ija ooo." 

 
 

Karto primite, …  

… tako da se dotika nosu. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… kimajte z glavo. 

 
 Karto primite, …  

… tako da se dotika vratu. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… oponašajte hojo pingvina. 

 
 

Karto primite, …  

… tako da se dotika enega od 
kolen. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… korakajte na mestu. 

 
 

Karto primite …  

… po navodilu soigralca. 

Medtem ko 
mečete karto,  …  

… skačite čez namišljeno 
kolebnico. 
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