ČOKOLADNA VIRTUALNA ORIENTACIJA
Igra je narejena po konceptu outdoor igre ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA in je primerna za otroke in odrasle.
Igrate se jo lahko znotraj ali zunaj.
KORAKI:
1. Najprej si na vašo napravo naložite aplikacijo RAZISKUJ – ODKRIVAJ –
UŽIVAJ
Najdete jo v spletnih aplikacijah trgovine App store ali Google Play

2. Natisnite in izrežite priložene QR kode na mavričnih podlagah in jih po želji platificirajte.
3. Lahko natisnite in izrežite tudi barvite cake popse in jih dodajte mavričnim QR kodam.
4. Oboje skupaj (QR kode na mavričnih podlagah in barvite cake popse) nalepite na različne točke v
stanovanju, hiši ali na vrtu, dvorišču, pot pa lahko označite z usmerjevalnimi puščicami
5. Potem se podajte na pot z napravo, na katero ste naložili RAZISKUJ – ODKRIVAJ – UŽIVAJ. Poiščite
pot Čokoladna virtualna dogodivščina in z ikono fotoaparata desno spodaj na vsaki točki skenirajte
QR kodo. Ko boste našli vse točke, se bo pred vami razkrile sestavine recepta za cake popse, ki jih
pripravite v domači kuhinji! Postopek pa najdete spodaj. Akcija !
ŠTEVILO IGRALCEV
Po želji. Lahko se igrate v paru ali skupini.
IDEJE IN VARIACIJE IGRE
Po nekajkratnem igranju igre, boste našli še veliko možnih variacij in idej, kako igro izpeljati.
POSTOPEK ZA IZDELAVO SLASTNIH CAKEPOPSOV, ki jih je za vas pripravila Srednja šola za gostinstvo in
turizem Radovljica.
1. Testo zamesimo v kotličku
2. Jajca s sladkorjem penasto stepemo
3. Ročno počasi primešamo moko
4. Testo razdelimo na pekač
5. Pečemo 10 min pri 180°C
6. Ohlajen biskvit razdrobimo, dodamo marmelado, raztopljeno maslo in rumovo aromo.
7. Z rokami razdrobimo, dobro premešamo in oblikujemo kroglice, ki jih damo na leseno palčko
8. Potopimo jih v čokoladni obliv
9. Na koncu jih poljubno okrasimo
Za popestritev igre v naravi, pa vam priporočamo outdoor igrice, ki jih dobite v spletni trgovini VESELI
ZAKLADKO na www.veseli-zakladko.si . Po koncu omejitev glede gibanja, pa lahko greste z aplikacijo
RAZISKUJ – ODKRIVAJ – UŽIVAJ www.app.veseli-zakladko.si na potep po kakšni tematski poti in odkrivate in
zbirate različne digitalne razglednice.
Pa veliko prijetnih in zabavnih trenutkov vam želimo! Ekipa ustvarjalcev skritih zakladov ☺

QR KODE NA MAVRIČNIH PODLAGAH

BARVITI CAKE POPSI

ČOKOLADNA VIRTUALNA
ORIENTACIJA
PO OZNAČENI POTI NAJDI BARVITE CAKE POPSE,
NABERI SESTAVINE ZA NJIHOVO IZDELAVO IN
SESTAVI ČOKOLADNO RAZGLEDNICO, TAKO DA
POSKENIRAŠ QR KODO NA VSAKEM CAKE POPSU!

USMERJEVALNE PUŠČICE

