
Super junaki z vrta družine Dobrojed 
 
Žan, Željko, Urška in Silva so super junaki, ki so doma na vrtu družine Dobrojed.  
Urška je sočna hruška, ki s svojo super sladko močjo v žalostnih očeh na otroškem obrazu prižge 
vesel nasmeh.  
Žan je korenček, njegova moč je v ognjeno oranžni barvi, zaradi katere oči zažarijo, tako da 
vidimo najlepše skrivnosti. 
Silva je privlačna sliva s posebno super močjo. Okoli otroka, ki jo poje, naredi neviden ovoj in ga 
zaščiti pred napadi zlobnežev.  
Super moč ima tudi Željko, saj je vendar zelje. Če ga poješ, ti pomaga takoj prekrižati načrte vseh 
tistih, ki ti največkrat nagajajo. 
 
Že od pomladi se vsi pripravljajo na veliko tekmovanje, se igrajo na prostem, nastavljajo soncu (a 
le, ko ni prevroče), pridno pijejo vodo, vlečejo iz zemlje vitamine in minerale ter nabirajo vse 
druge čarobne moči …  
A le eden od njih bo prvi dosegel krožnik. Pot do cilja je kratka. Vrt je takoj ob hiši. Ni jim treba 
kot nekaterim njihovim tujim sadnim in zelenjavnim prijateljem na dolgo pot s tovornjaki, kjer bi 
v težkih razmerah na poti vse svoje super moči porabili že pred ciljem. Ne, vse, kar potrebujejo 
Silva, Urška, Željko in Žan, je tvoja pomoč, zato vzemi v roko kocko in jih čim prej pripelji na 
krožnik. 
 
NAVODILA 
 
Svoje štiri figurice moraš kar najhitreje pripeljati iz vrta do krožnika. Prvi začne tisti, ki vrže največje 
število pik. Na začetku lahko meče vsak trikrat, dokler ne vrže šest pik. Ko vržeš šest pik, se lahko s 
figuricami postaviš na svoje začetno polje v vogalu igralne plošče z ustreznim simbolom 
(zelje/korenček/sliva/hruška). Med igro se pomikaš za toliko pik, kolikor ti pokaže kocka. Če vržeš 
šestico, lahko vržeš še enkrat. (Ob šestici lahko postaviš na začetno polje tudi novo figurico.) Na 
posebej označenih poljih te čakajo ovire ali spodbude, ki te pomaknejo nazaj ali naprej. Za vstop na 
krožnik moraš vreči točno število pik. Zmagovalec igre je tisti, ki prvi pripelje vse figurice na krožnik.  
……………………………………………………… 
 
- Ojoj, najmlajša članica družine Dobrojed protestira, da bi raje sladkarije. Zaradi izbirčne 
gospodične moraš skočiti 3 polja nazaj. (-3) 
 
+ Mamica Dobrojed je zbolela in hitro potrebuje vitamine iz svežega sadja in zelenjave! Pojdi naprej 
po bližnjici in se premakni za 5 mest naprej. (+5) 
……………………………………………………… 
 
- Otrok joka in namesto domačih pridelkov zahteva ananas, ki mora pripotovati iz drugega konca 
sveta. Premakni se za 3 mesta nazaj. (-3) 
  
+ Hrana iz domačega vrta pride hitreje na krožnik, zdrava, sveža in sočna! Skoči za 5 mest naprej. 
(+5) 
……………………………………………………… 
 
 
- Kakšna smola, padel si v vrečko, namesto da bi te svežega  pojedli. Zaradi zamude in okoljske 
škode se moraš vrniti 3 polja nazaj. (-3) 



 
+ Družina Dobrojed se je odločila, da plastičnih vrečk ne bo več uporabljala in bo raje pojedla čim 
več domače hrane. Zaslužijo si nagrado, pomakni se 5 mest bliže krožniku. (+5) 
……………………………………………………… 
 
- Na vrtu je ostalo veliko nepobranih pridelkov in sadja, ki bi jih lahko shranili za ozimnico. Škoda! 
Vrni se za 3 polja nazaj! (-3) 
 
+ Člani družine Dobrojed radi skočijo v domačo shrambo. Tam je v vsakem letnem času veliko 
dobrot iz domačega vrta.  Skoči za 5 mest naprej. (+5) 
……………………………………………………… 
 
 
 
 
Ali si vedel? 
 

 Vijolično barvo (kot jo ima sliva) dajejo sadju in zelenjavi barvila, ki imajo super obrambne 
lastnosti in naše telo pomagajo varovati pred boleznimi. 

 Oranžno barvilo korenja se v telesu spremeni v vitamin, ki je še posebej pomemben za 
dober vid. 

 Zelje spada med križnice, ki so še prav posebno zdrava skupina zelenjave in lahko prekrižajo 
načrte nagajivim virusom. 

 Hruška je debeluška, ker je tako sladka in dobra, da več kot eno na dan lahko pojemo samo, 
če se ves dan gibamo. 

 


