
Popestril bo vašo šolsko uro ali vaše popoldne. Preizkusite vaše znanje o 
človeškem telesu, gibanju in zdravi prehrani. Vprašanja so pripravljena v dveh 

težavnostnih stopnjah, ob igranju pa se boste še pošteno razgibali!

Ali ste pripravljeni? Naj se razgibani kviz začne!

Zakaj bi pri učenju vedno sedeli? Pred vami je Razgibani kviz! 

Razgibani kviz je zabavna, poučna in aktivna igra za otroke, v kateri dve ekipi 
tekmujeta v odgovarjanju na zastavljena vprašanja. Ena ekipa zastavi vprašanje in 

začne izvajati aktivnost (kot na primer: skakanje čez namišljeno kolebnico, 
skakanje po eni nogi). Medtem poskuša nasprotna ekipa poiskati med svojimi 

kartami pravilni odgovor. A pozor – to jim mora uspeti preden prva ekipa konča z 
izvajanjem aktivnosti. Ekipi se tako izmenjujeta, dokler ne zastavita vseh vprašanj. 

Ekipa, ki je pravilno odgovorila na več vprašanj, zmaga. 

Pri nastajanju igre so 
sodelovali strokovnjaki:

- diabetologi,
- edukatorji za sladkorno bolezen,
- profesorice razrednega pouka,
- profesionalni razvijalci iger.

CENA: 

24,99 €

Spletni nakup na strani 
https://shop.valueaddgames.com/

ali s sporočilom na mail 
sales@valueaddgames.eu .

19,99 €

Poseben 20% popust ob izidu! 
Uporabite kodo JUNIJ20. 

Samo do 14. 6. 2020

Bojan


Bojan
Uporabite kodo SLADKORNA

Bojan
Poseben popust za bralce revije!

Bojan


Bojan
Samo do: 31.7.2020



V IGRO SO VKLJUČENE 
AKTIVNOSTI, RAZNOLIKE 

VAJE, KI SLUŽIJO ZA
MERJENJE ČASA. 

Boste našli pravi odgovor, medtem ko nasprotna 
ekipa 10x skoči čez namišljeno kolebnico?

Igra vsebuje: 
• 384 kart z vprašanji in kart z odgovori;
• 6 kart s številom ponovitev vaj;
• kartonsko mrežo s podstavki;
• 1 karto trenutne ekipe;
• pravila igre.

Igro je možno igrati v družinskem okolju, 
še posebej pa je priporočamo za igranje v 

šolah. 
Z manjšo pripredbo je igra možna tudi ob 

upoštevanju higienskih priporočil v času korona 
virusa. Prirejena navodila bodo priložena vsem 

igram, do nadaljnjega.

Vprašanja obsegajo 
3 kategorije – ČLOVEŠKO TELO, 

GIBANJE IN ZDRAVJE. 
Poleg tega so 

razdeljena v dve težavnosti stopnji.

Za več informacij smo dosegljivi na naslovu:
sales@valueaddgames.eu ali na telefonu: 
08 205 77 65 oz. 041 414 408


