
KRALJI IŠČEJO JEZUSA 

… je družabna igra, v kateri boste obnovili znanje o svetih treh kraljih, spoznali kaj novega in 

se zabavali.  

Pravila 

Igro lahko igra več igralcev. Začne se na začetku. Za igro uporabljate igralno kocko in figurice 

iz igre »človek ne jezi se«. Začne tisti, ki prvi vrže šest pik na kocki. Potujete po igralni karti in 

na njej pridete do različnih ovir in izzivov. Zmaga tisti, ki prvi pride do hlevčka v Betlehemu. 

Igralna tabla je v obliki narobe obrnjene črke L. Sestavite jo tako, da sledite velikim oranžnim 

puščicam.  

Polja: 

- Zeleno: lahko greš po bližnjici. 

- Modro: lahko mečeš še enkrat. 

- Rdeče: odgovori na vprašanje. 

Vprašanja so napisana pod pravili. Lahko jih sprašujete po vrstnem redu ali naključno. 

Vsako igro določite nekoga, ki bo spraševal. Če na vprašanje odgovoriš pravilno, se 

lahko premakneš naprej za dve polji. Če ne odgovoriš pravilno ali odgovora ne veš, 

počakaš na polju en krog in med tem časom poskušaš najti odgovor.  

- Zvezda repatica: zapoj pesmico o treh kraljih. 

- Jeruzalem: prideš na obisk h kralju Herodu. Ker ta obisk ni prijeten, lahko še enkrat 

mečeš. Če vržeš šest, greš lahko po bližnjici, drugače po običajni poti. 

- Betlehem: tvoje kamele so žejne in utrujene, zato počiješ pri pastirjih in enkrat ne 

mečeš. 

- Hlevček: tvoje iskanje se je zaključilo. Čestitam. Upam, da si Jezusu prinesel kaj 

lepega. 

Vprašanja: 

1. Kako je bilo ime svetim trem kraljem? 

2. Kje so bili doma? 

3. Katere živali so imeli s seboj? 

4. Čemu so sledili? 

5. Ali so bili vsi trije kralji belci? 

6. Kaj se je zgodilo, ko so trije kralji prišli v jeruzalem? 

7. Kdo jim je povedal, kje bodo našli hlevček? 

8. Kaj so prinesli Jezusu? 

9. Kaj lahko ti daš Jezusu? 

10. Kako se imenuje akcija, v kateri vsako leto zbiramo darove za otroke v deželah, kjer 

delujejo naši misijonarji? 

11. Kaj naredimo na svete tri večere? 

12. Kaj pomeni 20+G+B+M 21? 

Veliko zabave vam želiva Marjeta in Jakob 


