NAVODILA ZA IGRO » POIŠČI VELIKONOČNA JAJČKA«
Igra je narejena po konceptu outdoor igre ISKANJE SKRITEGA ZAKLADA in je primerna za otroke in odrasle.
Igrate se jo lahko znotraj ali zunaj.
Natisnite priložene strani (2 in 3 stran natisnite obojestransko na en list papirja in jih po možnosti
plastificirajte, da bodo bolj obstojna) in izrežite barvna jajčka. Igra ima vgrajeno tudi igrifikacijo s
pametnim telefonom, za katero potrebujete brezplačno aplikacijo RAZISKUJ – ODKRIVAJ – UŽIVAJ in si jo
lahko naložite tukaj >>>

S pomočjo aplikacije poskenirate QR kodo iz mavrične markacije, katera vam odpre del digitalne
razglednice, meri pa vam tudi čas, koliko časa ste potrebovali za iskanje skritih velikonočnih jajčk.
ŠTEVILO IGRALCEV
Po želji. Lahko se igrate v paru ali skupini.
PRIMER ZA OZNAČENO POT….
Prva točka je velikonočni zajček, ostale točke so lahko poljubno postavljene. Vodja igre postavi velikonočno
zajčkovo dogodivščino tako, da označi pot s priloženimi puščicami, lahko pa uporablja namige, katere sproti
govori tistim, ki iščejo skrita jajčka. Ob vsakem jajčku lahko postavite tudi kakšno sladko presenečenje,
katerega bodo iskalci še kako veseli. Če uporabljate telefon, ob vsakem jajčku poskenirajte QR kodo in si
odkrite del zajčkove tematske razglednice.
Ko najdete vse točke, pospravite označbe in zamenjajte vloge;)
IDEJE IN VARIACIJE IGRE
Po nekajkratnem igranju igre, boste našli še veliko možnih variacij in idej, kako igro izpeljati. Pomembno je
samo, da se pred začetkom igre dogovorite, kako jo boste izvedli.
KAJ POTREBUJEM ZA IGRO?
- barvna jajčka z mavričnimi markacijami – lahko jih tudi plastificirate da so za večkratno uporabo
- barvne označbe s puščicami – tudi te lahko plastificirate
- pametni telefon - ni obvezen – po želji
KAJ PA PO PRAZNIKIH?
Po velikonočnih praznikih, pa vam za zunanjo uporabo 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 

ZAJČKOVA VELIKONOČNA
DOGODIVŠČINA
PO OZNAČENI POTI NAJDI ZAJČKOVA JAJČKA IN
SESTAVI VELIKONOČNO RAZGLEDNICO, TAKO, DA
POSKENIRAŠ QR KODO NA VSAKEM JAJČKU!

Natisni in izreži kvadratke s puščicami!

