
 

MIŠJE TIHO št. 4644 

Ena tiha igra za 2 –  išje igralce od 5 – 99 let. 

Čas igre ca.  15 minut 

Vsebina 

- 1 sirov grad  

- 2 alarmna zvo čka 

- 2 barvni kocki 

- 16 lesenih palčk 

- 1 navodila 

 

 
Miška Mori  se tiho tihotapi v sirov grad, da do i košček kraljevega sira. Pri tem mora biti popolnoma tiho, da ne 

z udi katerega stražarja. Toda išja straža i a alar i zvo ček. Takoj, ko je Moriz v raziskovanju,  zazvo ijo zvo čki 
i  stražarji zadržijo iško. Pozor, ved o išje tiho. 

Priprava igre 

Sestavite sirov grad . Na o eh stra eh pritrdite zvo ček. Grad postavite a sredi o ize. Enakovredno razdelite 

lese e palčke. Pri  igral i osta e e a palčka, katero vr e o v vrečko. 

Tako izgleda sestavljen sirov grad : 

 

Igra 

Igralec poizkusi poriniti njegovo leseno palčko skozi luknjo na sirovem gradu. Soigral i orajo iti išje tiho, da slišijo 
ali o zvo ček zazvo il. V pri eru, da zazvo i, igrale  ko ča potek igre. Samo v primeru, da ni zvonček zazvo il, 
lahko lese o palčko pustite v sirovem gradu. Cilj igre je, da či  več palčk pustiš v gradu. 

 



Potek igre 

Igra se v smeri urnega kazalca. Prič e aj lajši igrale  i  vrže o e barvni kocki. Poizkusi e o tvojih palčk čisto na 

rahlo poriniti skozi luknjo, e da i pri te  zazvo il zvo ček. Barva a ko ki ti pokaže skozi kateri dve luk ji oraš 
poriniti palčko. 

- Če zvo ček e zazvo i  v času tvojega poizkusa, lahko pustiš palčko v gradu. 
- Če zvo ček zazvo i , oraš preki iti poteg igre, izvleči palčko i  jo položiti pred se oj. 
- Naslednj igralec je na vrsti 

Pomembno 

- V času ko igralec igra, ora iti išja tiši a 

- Igralec lahko uporablja obe roki 

- Nihče od soigralcev se ne sme dotikati mize 

- V primeru, da ni nobena luknja, katero pokaže ko ka prosta, mora igralec to rundo spustiti 

- V primeru, da spodri eš palčko soigral a, izvlečeš svojo palčko i  ko čaš svojo igro 

Konec igre 

Igra se ko ča, ko je dva ajsta palčka v sirove  gradu. Vsak igrale  prešteje palčke, katere so mu ostale. 

Zmagovalec je tisti, kateri i a aj a j palčk. Zmagovalec je tudi tisi, kateri uspe svojo zad jo palčko pustiti v 

sirovem gradu. 

 

Veliko zabave! 

 

 

 

 

 

 


