Igra “Youcat”
Uvodno pojasnilo:
Za igro “Youcat” je treba upoštevati “četrti sad” Svetega Duha, ki ga najdete
zapisanega med sadovi Svetega Duha v Youcat pri številki 311!
Ali, kakor pravi sv. Frančišek Saleški:
Imej potrpljenje v vseh stvareh, predvsem pa sam s seboj.
Navodilo za igro:
Priprava:
Najbolje je, da “list z igro” tiskate na format A2 in potem nalepite na močnejši
oz. trdnejši papir ali karton ter preko "lista z igro" nalepite še prozorno
plastificirano folijo, da “list” ostane lep.
Karte morate tiskati na karton, najboljše v dveh različnih barvah: za “Youcatvprašanja” (rumeno) in za “svetopisemska vprašanja” (modro).
Cilj / namen igre:
Število igralcev:
Starost igralcev:

znanje Youcat in motivacija, da se otroci/mladi osebno
zanimajo za Youcat in Sveto pismo.
najmanj 2, največ 8 (ali kvečjemu 10).
približno od 12 let naprej.

Za igro rabimo majhne gumbe v različnih barvah in kocke.
Vsak igralec začne na kvadratnem polju, ki mu je najbližje. Ko pride na
rumeno polje, vzame rumeno “Youcat-vprašanje”, ko pride na modro polje,
vzame modro “svetopisemsko vprašanje”. Če lahko reši vprašanje ali nalogo,
dobi karto, če pa je na karti napisano "Vprašaj tvojega desnega soseda", pa
dobi karto desni sosed, seveda le če pravilno reši vprašanje.
Na začetku se je treba dogovoriti, kaj naredite, če ima nekdo nekaj za prebrati:
ali lahko drugi igralci igrajo že naprej, in ta, ki mora brati, pove, ko je
pripravljen; ali pa vsi vedno počakajo.
Konec igre je potem, ko se odločite za konec. Lahko napravite tudi več krogov.
Zmagovalec je, kdor ima na koncu največ kart.
Želimo veselo igro in dobro spoznanje Youcat!
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