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КУЋА
ПОНОВНОГ РОЂЕЊА

Ако се твоја фигурица
заглави на неком
посебном пољу,

врати је на
ово поље.

КУЋА
СРЕЋЕ

Свака фигурица
се мора зауставити

на овом пољу.
Оно се не може

прескочити.

КУЋА
ВОДЕ

Ако твоја фигурица
стане на ово поље,

врати је на поље
КУЋА ПОНОВНОГ
РОЂЕЊА, а затим

пропусти
следећи круг.

КУЋА
ТРИ ИСТИНЕ

Када станеш на ово поље
поново баци штапиће.

Потребно је да добијеш
три бела штапића

да би склонио фигурицу
са табле.

КУЋА
БОГА АТУМА

Када станеш на ово поље
поново баци штапиће.

Потребно је да добијеш
два бела штапића

да би склонио фигурицу
са табле.

КУЋА
БОГА РА

Ако станеш на ово поље
поново баци штапиће.

Потребно је да добијеш
један бели штапић

да би склонио фигурицу
са табле.

Први сигурни материјални трагови самих 
друштвених игара воде нас у древни Египат, 3100 
година пре наше ере и откривају нам прву друштвену 
игру - Сенет. Трагови о овој игри нађени су у 
гробницама прве египатске династије, на чијим је 
зидовима илустрован сам чин игре.
Игра Сенет настала је на двору и била је веома 
популарна међу племићима и високом класом. 
Временом су друштвене игре напустиле зидине 
дворова и пронашле свој пут ка обичном народу који 
их је због забавног карактера веома брзо усвојио.  

За игру вам је потребно 10 фигурица (сваки играч по 5). 
Победник је онај играч који први остане без фигурица. 
Први играч ставља фигурице на непарна поља 
(1,3,5,7,9) а други играч на парна поља (2,4,6,8,10). 
Фигурице се крећу по табли бацањем штапића.
Можеш прескакати фигурице, али не можеш стати на 
поље на ком се већ налази твоја фигурица. Ако не 
можеш да поставиш фигурицу ни на једно поље, јер су 
ту већ твоје фигурице, одиграј једно поље у назад.
Можеш да “заробиш” противникову фигурицу ако 
станеш на поље на ком се она налази. Заробљена 
фигурица се враћа на поље на ком је стајала пре него 
што је заробљена.

Штапићи за игру
За ову игру потребна су вам 4 штапића. Идеално је ако имате штапиће од сладоледа, а можете их 
изрезати и од мало дебљег картона. Потребно је да једну страну штапића обојите црном бојом а 
друга да остане бела (светла).
Играчи наизменично бацају штапиће у ваздух. Од комбинације боја на палим штапићима, зависи 
колико се поља померате у напред.

Помери фигурицу за једно поље, а 
затим поново баци штапиће

Помери фигурицу за два поља, а затим 
противник баца штапиће

Помери фигурицу за три поља, а затим 
противник баца штапиће

Помери фигурицу за 4 поља , а затим 
поново баци штапиће

Помери фигурицу за 5 поља , а затим 
поново баци штапиће
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