
Število igralcev: 2 - 8  
Starost:  6 - 99 
Vsebina: 8 igralnih delov, 1 kocka, 4 navodila

Priprava igre
Zaradi glasbe je življenje bolj barvito. Izberite igralca, ki bo DJ te 
igre. On je odgovoren za glasbeno ozadje igralnihpolj. Glasbene 
note  nakazujejo na to, kdaj je čas za predvajanje pesmi. 
Skenirajte QR kodo in naložite priporočeno glasbo.



Potek igre
Od začetka prečkajte Villach - Faaker See - Ossiacher See. Kackajte se skozi poletje 
ali zimo in rešite naloge akcijshik poj. Poleg igre postavite priložena navodila za igro, 
da vidite, katero nalogo je treba izvesti pri kateri številki. 

Legenda poletje
1  Postanite aktivni in rešite naloge.

3  Izvedite akcije na igralni plošči.

 Čas za glasbeno ozadje.

Legenda zima
1  Postanite aktivni in rešite naloge.

3  Izvedite akcije na igralni plošči.

 Čas za glasbeno ozadje.

Pravila igre
   Če igralec ne opravi naloge v igralnem polju mora izspustiti en krog.
   Če se na istem igralnem polju znajde več igralcev hkrati, se morajo 

pozdraviti ali skupaj nazdraviti.
   GKocka potuje v smeri urnega kazalca. Igro začne najmlajši igralec. Vsak 

krog igre lahko igralec, ki je najdlje od cilja, kocko meče dvakrat in sešteje 
vrednosti ter tako nadomesti zaostanek.

Cilj igre 
Poskusite čim hitreje prečkati ciljno črto. Poraženec mora zmagovalca peljati na 
destinacijo v regiji po lastni izbiri.

Ideja in dizajn: Mandulis ART 
Eichenweg 15, 9520 Annenheim, Österreich, www.mandulis.at

Več o drugih družabnih igrah in individualnem dizajnu iger lahko najdete na: www.playonedayin.com

Ilustracije: Bella Volen, www.bella-volen.com

Sledite nam na:  www.facebook.com/playonedayin 
www.instagram.com/playonedayin 
in zadenite odlične nagrade!

Iz bralnih vzrokov bo v besedilu uporabljen samo 
moški spol. Seveda besedilo velja enako za člane 
vseh spolov.



Igralna polja - Poletje
1  Drachenwald:�leti in sikaj kot zmaj.

2  Strandbad�Drobollach:�zapleši ptičji ples. 

3  Kajakcenter�Faak:�vozi se s kanujem.

4  European�Bike�Week:�zapoj rock pesem. 

5   Fuchsfährte:�si ti pametna lisica? Reši matematično nalogo igralca na svoji desni.

6  lake.bike:�si hitri smukač, premakni se 4 polja naprej.

7  Bauernmarkt:�povabi soigralca, da zapleše s teboj. 

8   Faaker�See:�naredi še en krog okoli čudovitega Faaker See.

9   Zitrusgarten:�ugrizni v limono ali pa se pretvarjaj da si, se fotografiraj in sliko objavi na  
www.facebook.com/playonedayin

10   Kanzianiberg/Alpinschule�4�Jahreszeiten:�pokaži nam svoje plezalne veščine.

11   Bunkermuseum:�vsi igralci se skrijejo, iskati jih začneš po 30 sekundah. Zmagovalec lahko 
ponovno vrže kocko. 

12  Klosterruine�Arnoldstein:�časti/občuduj igralca na svoji levi.

13  Kajakcenter:�vzameš kajak in se spustiš po reki Gail za 4 polja naprej.

14  Atrio:�zapoj „Lollipop“ pesem. 

15  Kärnten�Therme:�zmasiraj igralca na svoji desni.

16   Villacher�Alpenstraße:�motorist te vzame s seboj, premakni se 3 polja naprej.

17  Naturpark�Dobratsch:�enkrat zajodlaj ali zavriskaj. 

18   Terra�Mystica:�greš globoko v tunel in nič ne vidiš. En krog imej zavezane oči.

19  Kletterhalle�Villach:�pokaži nam svoje mišice. 

20  Dobratsch:�po plezanju si spet razpoložen za hribe.

21   Villacher�Kirchtag:�obožuješ Kirchtag. Pleši „Schuhplattler“ en krog igre. 

22  Area�One:�vzami igralca/ko in z njim/njo kolesari eno minuto. 

23  Adventurepark:�soigralcem povej pustolovščino ki si jo doživel. 

24  Kärntner�Flugschule:�s padalom poletiš v koroško letalsko šolo.

25  Gerlitzen�Alpe:�najletše je na gori, pojdi vse do vrha. 

26  Ossiacher�See�Schifffahrt:�en krog govori kot pirat.

27  Sommerrodelbahn�Ossiach:�s svojimi sankami si hiter, pojdi 4 polja naprej.

28  Affenberg:�oponašaj opico.

29  Adlerarena:�hitro polje, z orlom poletiš 4 polja naprej.

30  Burg�Landskron:�od zdaj naprej te vsi igralci kličejo Vaša Visokost.

31  Drauradweg:�uživaj v kolesarski poti ob reki Drau.

32   Keltenwelt:�druid ti da napoj, ki te zmede. Premakni se 3 polja v napačno smer.

33  Finale:�vzami si en krog počitka.



Igralna polja - Zima 

1   Zabavno: oponašaj nekoga. Tisti, ki prvi ugane kdo je oponašana oseba lahko ponovno  
meče kocko.

2  �Smučanje:�počepni, ter se 60 sek. pretvarjaj, da smučaš in zapoj „Schifoan“ (Wolfgang Ambros). 

3  Dreiländereck:�ker ti je všeč smučišče, pojdi smučat še za en krog.

4  �Infineon:�pridobil si tehnološko prednost, pojdi 3 polja naprej.

5  Ples:�nekoga povabi na ples. 

6   Turmbräu:�bil si na pokušini piva in si malo tijan, vrni se 3 polja nazaj.

7  Technologiepark:�s pomočjo tehnologije naredi skupinsko sliko. 

8  Fachhochschule�Kärnten:�zapleši kot robot. 

9   Christkindlmarkt:�že se veseliš božičnega sejma, zato zapleši veseli ples. 

10  Villach:�povej nam, kaj ti je v Beljaku najbolj všeč.

11  Atrio:�soigralcu poskušaj nekaj prodati. 

12  Infineon:�dobil boš voden ogled Infineon.

13  Kärnten�Therme:�dovoli da vas soigralec razvaja.

14  Kletterhalle:�nosi soigralca na hrbtu 10 sekund. 

15  Alpenarena:�si atlet, pojdi teči na smučeh en krog. 

16  Alpinschule�4�Jahreszeiten:�zataknil si se v globokem snegu. Naredi 20 počepov.

17  Alpenarena:�pokaži nam kako se skoči na smučarski skakalnici.

18  Terra�Mystica:�škrat ti pokaže skrivno pot, pojdi 3 polja naprej.

19  Jumpzone�X:�20-krat skoči kot kenguru. 

20  Eishalle�VSV:�zapoj navijaško pesem hokejske ekipe VSV. 

21  Dobratsch:�ponovno splezaj na Dobratsch.

22  Cityshopping:�za en krog pojdi po nakupih v center mesta.

23  Villacher�Advent:�zapoj božično pesem. 

24  Cityshopping:�za en krog pojdi po nakupih v center mesta.

25  Villacher�Fasching:�povej šalo.

26  Gerlitzen�Alpe:�s smučarskem avtobusom se odpelji na Gerlitzen. 

27  Smučanje:�si runaboat, pojdi 4 polja naprej. 

28  Villacher�Brauerei:�pripravi toast.

29  Villacher�Fasching:�ker imaš rad karneval se vrni na parado.

30  Vrenitev:�ne tako hitro, vrni se 4 polja nazaj.

31  Finale:�vzami si en krog počitka.


