
Pri sprehodu skozi gozd hodiš 
po uhojenih poteh, da ne 
poškoduješ podrasti.  
Bravo! Pet polj naprej. 

Ker si zaljubljen, si v lubje 
drevesa vrezal srček. Ravnal si 
narobe. Zamisli se nad svojim 
ravnanjem in počakaj, da te 
vsi prehitijo. 

Po gozdu hodiš tiho in 
umirjeno, da po 
nepotrebnem ne plašiš živali. 
Lahko se premakneš na 
naslednjo zvezdico. 

V gozdu nikoli ne kuriš ognja. 
Še na misel ti ne pride, da bi 
storil kaj takega. Lahko 
prehitiš vse sotekmovalce. 

Med sprehodom po gozdu si 
pojedel čokoladico, njen 
ovitek pa vrgel na tla. Pacek! 
Vrni se na začetek. 

Tiste vijolične gobe nisi 
poznal, zato si jo brcnil. 
Trikrat ne mečeš. 



Nisi se mogel premagati in  
utrgal si nekaj zaščitenih 
rastlin. Sedem polj nazaj.  

Po prihodu iz gozda si se 
stuširal in temeljito 
pregledal, če nimaš kakšnega 
klopa. Še mamico si prosil za 
pomoč. Deset polj naprej. 

V gozd si se odpravil v 
športnih copatih. Pojdi se 
preobut na začetek.  

Nabrane gobe vedno nosiš v 
košari. Skozi luknjice namreč 
padejo trosi. Tako poskrbiš za 
njihovo razmnoževanje. 
Bravo! Na naslednjo zvezdico. 

Ko ti je pot prekrižala kača, si 
se ji umaknil in jo pustil 
živeti. Pojdi naprej 5 polj. 

Danes si imel gobarsko srečo 
in našel veliko gob. Kljub 
temu si jih nabral manj kot 
dva kilograma. Dovolj jih bo, 
kajne? Smejko!  



 
Veš da lahko nabereš le po 2 
kilograma gozdnih sadežev in 
1 kilogram čemaža. To 
določbo tudi upoštevaš. Pojdi 
na smejka 

 
Ko si zagledal medvedjega 
mladiča, se mu nisi približal. 
Vedel si, da se moraš mirno 
umakniti. Lahko greš na cilj in 
tam počakaš sotekmovalce. 
 

 
V gozd si se odpravil s 
prijatelji. Doma si povedal, 
kam greš in s seboj vzel tudi 
mobitel. Tako vas bodo lahko 
našli, če se boste slučajno 
izgubili. Na zvezdico! 

 
Hodil si po gozdu in se izgubil. 
Ker si se ustrašil, si začel 
brezglavo hoditi naokoli. 
Počakaj da te prehitijo vsi 
igralci, ki so za teboj. Z 
njihovo pomočjo boš našel 
pravo pot. 

 


