
Pravila igre: »Korona ne jezi se« 
 

1. Igra se v osnovi igra, kot »Človek ne jezi se«. Igra se začne na polju oblike trikotnika, pred 

hiško, ko igralec vrže številko 6; 

2. Igro se igra s 5 figuricami; Igra poteka po zunanjih belih okroglih poljih v smeri urinega 

kazalca; 

3. Če igralec pride na vijolični šesterokotnik, potem mora igro nadaljevati s to figurico. Igro 

nadaljuje v naslednjem krogu; 

- Če vrže številko 1, gre po diagonalnih poljih LEVO; 

- Če vrže številko 6, gre po diagonalnih poljih DESNO; 

- Če igralec vrže številko 2, 4 ali 5, igre ne nadaljuje, ampak čaka v vijoličnem 

šesterokotniku na met v naslednjem krogu; 

- Če vrže številko 3, gre v veliko okroglo polje na sredini (oranžne barve) in tam čaka na 

naslednji met. Ko gre enkrat igralec s figurico v okroglo polje na sredini, ne sme igrati z 

drugimi figuricami (če jih ima v tem trenutku več). Ko pride vrsta na igralca s figurico v 

sredinskem oranžnem polju, meče tako dolgo, dokler ne dobi številke 5 ali 1.  Samo v 

tem primeru meče večkrat zapored-tako dolgo, dokler ne vrže številke 1 ali 5. Če vrže 

številko 5, prestavi figurico v hiško – kamor koli, torej je to NAGRADA. Če vrže 

številko 1, gre s figurico na začetek (izhodišče igre – na polje oblike kvadrata med štirimi 

okroglimi polji), torej je to KAZEN. 

- Ko igralec premika figurico po diagonali, lahko pride na okroglo rjavo polje. Ko pride na 

vrsto za metanje, meče le enkrat. Če vrže številko: 1, 2, 5 ali 6, nadaljuje v smeri, ki jo 

določa številka, če vrže 3 ali 4, čaka v rjavem polju, na met v naslednjem krogu. 

- Pri gibanju figurice; iz rjavega polja v smeri številke 2 – TOREJ NAZAJ, igro nadaljuje 

preko vijoličnega šesterokotnika, v osnovni smeri igre (smer urinega kazalca). Če v 

gibanju nazaj, ponovno pride na vijolični šesterokotnik, čaka na svoj met, in ponovno 

nadaljuje igro le po diagonali, ko vrže številko 1, 3 ali 6. 

Igro z ostalimi figuricami, lahko igralec nadaljuje, šele takrat, ko zaključi igro z figurico,  

ki potuje po diagonalnih poljih. 

4. Če igralec s figurico ne pride v vijolični šesterokotnik (ga zaradi vržene številke preskoči) 

igro nadaljuje po zunanjih belih okroglih poljih, na običajen način. V primeru, da ima igralec 

v nekem trenutku igre, več figuric v polju (2 ali več), se sam odloči ali bo šel s kakšno od 

figuric, v vijolični šesterokotnik, ali ne.  

5. Svojih figuric, igralec ne more preskakovati, ne v polju, ne v hiški. Izjema je figurica, ki 

pride iz velikega oranžnega okroglega polja na sredini, zaradi vržene številke 5, ki jo igralec 

postavi na cilj – v hiško - kamor koli, kjer je prosto polje. 

6. Ko ima igralec figurico v hiški na zadnjem polju, ali dve, tri ali štiri figurice v hiški, po vrsti 

– brez vmesnih praznih polj, lahko za izhod naslednje figurice iz izhodišča, meče kocko 

trikrat zapored – tako, kot na začetku igre. Če figurica v hiški ni na zadnjem polju, ali je med 

več figuricami v hiški, prazno polje – niso po vrsti, igralec za izhod naslednje figurice iz 

izhodišča, meče le enkrat v vsakem krogu, tako dolgo dokler ne dobi številke 6. 

7. Igra je končana, ko igralec pride z vsemi 5 figuricami na cilj – v hiško. 

 

Veliko užitkov v igri želi Nikolaj Kek; 3.b Osnovna šola Hruševec. 

 

Grobelno, dne 09.04.2020. 


