
Let's Talk  

Igra vsebuje:  

1 kocko 

6 figur različnih barv (belo, modro, rdečo, rumeno, vijolično, zeleno) 
6 kupov igralnih kart različnih barv (bele, modre, rdeče, rumene, vijolične, zelene) 
 
Opis igralnih kart: 

Igralne karte so podlaga za postavljanje vprašanj. Vsaka barva igralnih kart ima določeno funkcijo: 

Rumene: grafikoni, Bele: izzivi, Zelene: vprašalnice, Rdeče: čustva, Modre: glagoli, Vijolične: simboli. 
 

Število igralcev : 3–6  

Najbolj idealno je, če igro igra 6 igralcev. Če igro igra manj igralcev, je potrebno pravila deloma prilagoditi – 

več v nadaljevanju. 

 

Cilj igre: 

Cilj igre je zbrati karte vseh barv, ki so na mizi. Od vsake barve izberemo po eno karto. 

 
PRIPRAVA  

Pred začetkom igre igralci soglasno določijo temo, o kateri bodo govorili. Temo lahko določi tudi učitelj. 
 
Navodila: 

 Izberite 4 barve igralnih kart, ki najbolj ustrezajo izbrani temi, in jih postavite v kupčke na sredino 

mize. 

 Vsak igralec si izbere eno barvno figuro. 

 Vrzite kocko. 

 Igro začne igralec, ki ima figuro v barvi, ki pade pri metu kocke.  Vrže kocko in vzame karto v barvi, 

ki pade pri metu kocke. Nato ponovno vrže kocko. Barva, ki pade pri metu kocek, določi, kdo bo 

odgovarjal na vprašanje. Lahko se zgodi, da je to obenem spraševalec. 

 

SPRAŠEVANJE 

 Igralec na podlagi karte postavi vprašanje. Pri tem je pomembno, da vprašanje slišijo vsi igralci, ker 

bo moral nanj odgovoriti eden izmed njih. 

 Igralec, ki je postavil vprašanje, položi karto pred sebe na mizo tako, da barvo karte vidijo vsi 

igralci. 

 Kadar uporabljamo 6 kupov kart, se bo pri vsakem metu zagotovo pokazala ena izmed barv. 

 Kadar pa igramo igro z manj kot s 6 igralnimi kartami, moramo za barve kart, ki jih ne uporabljamo, 

določiti dodatna pravila.  

Uporabimo lahko naslednje modele:  

5 barv kart 

Če pri metu kocke pade barva kart, ki je ne uporabljamo, igralec vzame karto katerekoli barve.  

4 barve kart  

Za vsako barvo kart, ki je ne uporabljamo, določimo pravilo:  



Pravilo 1: Za prvo barvo kart, ki je ne uporabljamo, velja pravilo, da lahko igralec vzame karto 
katerekoli druge barve.  

Pravilo 2: Za drugo barvo kart, ki je ne uporabljamo, velja pravilo, da lahko igralec vzame katerokoli 
karto od kateregakoli igralca. 

 ODGOVARJANJE 

 Igralec, ki je postavil vprašanje še enkrat vrže kocko. 

 Z barvo, ki pade pri  metu kocke, določi, kdo bo odgovarjal na njegovo vprašanje.  

 Odgovarja torej tisti igralec, ki ima figuro v barvi, ki je padla pri metu kocke. 

 Če pri metu kocke pade barva figure igralca, ki je postavil vprašanje, je on tisti, ki odgovarja na 

vprašanje. Če je igralcev 6, potem se bo ob metu zagotovo pojavila barva, ki jo ima eden od 

igralcev. 

Kadar igra igro manj kot 6 igralcev, moramo za barve figur, ki jih ne uporabljamo, določiti dodatna pravila.  

Uporabimo lahko naslednje modele:  
5 igralcev  

Če pri metu kocke pade barva figure, ki je ne uporabljamo, igralec sam izbere, kdo bo odgovoril na 

vprašanje.  

4 igralci  

Za barvi figur, ki ju ne uporabljamo, določimo pravilo: 

Pravilo 1: za prvo barvo figure, ki je ne uporabljamo, velja pravilo, da igralec sam izbere, kdo bo 

odgovoril na vprašanje.  

Pravilo 2: za drugo barvo figure, ki je ne uporabljamo, velja pravilo, da morajo na vprašanje 

odgovoriti vsi igralci.  

3 igralci  
Vsak igralec si izbere dve figuri. To pomeni, da odgovarja na vprašanje, kadar se pri metu kocke 
pojavi ena izmed barv njegovih figur. 

Po odgovoru na vprašanje igro nadaljuje naslednji igralec, ki ponovi postopek: vrže kocko, postavi 
vprašanje, položi karto pred sebe, vrže kocko, igralec, čigar barva ustreza barvi kocke, odgovori na 
vprašanje; igro nadaljuje naslednji igralec.  

Igra poteka v smeri urinega kazalca. 

ZBIRANJE KART  

Igralec vsakokrat, ko postavi vprašanje, položi karto (pred sebe) na mizo. Zmaga tisti, ki prvi zbere vse barve 
kart. Igra se zaključi tako, da vsi igralci odgovorijo na njegovo (zadnje) vprašanje. 

Med igranjem bo prišlo do situacije, ko bo igralec že imel karto v barvi, ki mu bo pripadla pri metu kocke. V 
tem primeru velja pravilo »Zgrabi karto«. 

 »Zgrabi karto« 

Vsi ostali igralci, ki nimajo karte v barvi, ki je padla pri metu kocke, morajo po sistemu hitrih prstov 
»zgrabiti« kup kart (v tej barvi). Kdor se prvi dotakne pravega kupa kart, vzame zgornjo karto in 
postavi vprašanje. (Če se dotakne napačne karte ali če že ima karto v tej barvi, mora vrniti eno od 
svojih kart.) Igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca, začenši od igralca, ki je »zgrabil« karto.  


