
 
SLONČEK RAČUNA 2653 

Vsebina: 1 slonček, 24 številčnih kart, 12 kart poti, 1 kocka ( 1,2,3,4,5, simboli slončka), 
1 kocka ( 1,3,5,7,9, simboli slončka), 1 kocka ( 2,4,6,8,10, simboli slončka), navodila. 
 
Pregled kart: 
- 12 kart poti ( sprednja stran porisane poti v šolo, zadnja stran 5 polj in računske naloge.  
- dvorišče pred šolo = cilj ( sprednja stran - muca in pujsek; zadnja stran- krokodil in kravica) 
- 24 številčnih kart = sprednja stran število, zadnja živalice 
 
Igre za seštevanje od 1 - 24 
PLUS SLONČEK 
Priprava igre: položite 12 kart poti ( sprednjo stran navzgor) eno za drugo tako, da bodo ustvarile pot. 
Šolsko dvorišče pride kot zadnje. Postavite slončka na prvo karto. Pred igro se dogovorite, s katero stranjo 
številčnih kart boste igrali ( števila ali živalice).Postavite 24 številčnih kart na mizo, z dogovorjeno stranjo 
navzgor. Pripravite kocke. 
Potek igre: Igrate v smeri urnega kazalca. Najmlajši igralec prične in vrže vse tri kocke. Seštej vsa števila, 
ki si jih vrgel na kocki in povej rezultat. Skupaj s soigralcem preveri rezultat.  
Pravilen rezultat: Super. Za nagrado si lahko vzameš številčno karto s tem rezultatom in jo postaviš pred 
sebe.  V nadaljevanju igre, lahko vzameš karto tudi izpred igralca, pred kateri je ustrezna karta. 
Napačen rezultat: škoda! Ne prejmeš nagrade. 
Sedaj premakni slončka po poti naprej, za vrženo število slončkov na kocki.  
Pozor: V kolikor vržeš 3 simbole slončka, potem v tej igri žal ne moreš opravljat naloge. V tem primeru 
premakneš slončka le za 3 polja naprej. za tem je na vrsti naslednji igralec. 
Konec igre: Igra se konča, ko slonček prispe v šolo. Kdor ima sedaj pred seboj največ številčnih kart, je 
zmagovalec. V primeru izenačenja, zmaga igralec kateri ima seštevek kart najvišji. 
HITER PLUS SLONČEK 
Veljajo prejšnja navodila PLUS slončka, le z naslednjimi spremembami: 
- vsi igralci istočasno računajo 
- po kockanju poizkusijo igralci najhitreje izračunati in roko položit na pravilno številčno karto 
Karto lahko položimo na sredino mize ali pred igralca. 
- v kolikor je karta pravilna, jo položi igralec pred sebe 
- v kolikor je karta napačna, ta igralec več ne sme iskati prave karte. Ostali igralci iščejo dalje. 
 
ŠTEVILA 1 - 100 
Za 2-5 igralcev od 8.let naprej 
1x1 SLONČEK 
Priprava na igro: položite 12 kart poti ( zadnjo stran navzgor) eno za drugo tako, da bodo ustvarile pot. 
Šolsko dvorišče pride kot zadnje. Postavite slončka na prvo karto. Premešajte številčne karte in jih zložite v 
kup zraven šole. Pripravite kocko 1,2,3,4,5 in slončkov simbol. Ostali dve kocki sedaj ne potrebujemo. 
Potek igre: Igrate v smeri urnega kazalca. Najmlajši igralec prične in vrže kocko. 
kaj vidite na kocki?  SLONČKA? sreča. Slonček ti podari eno številčno karto. Vzemi zgornjo karto iz kupa 
in jo položi pred sebe.  ŠTEVILKA? Slončka premakni za ustrezno število polj naprej, po poti. Slonček 
sedaj stoji na eni nalogi. Izračunaj jo in povej rezultat. Skupaj z igralci preverite rezultat. Je pravilen? Super. 
Na nagrado prejmeš zgornjo številčno karto in jo položiš pred sebe. 
Napačen? škoda! žal ne prejmeš nagrade.  Naslednji igralec je na vrsti. 
Nasvet: na zadnji strani priložene brošure imaš reštve. 
Konec igre: Igra se konča, ko slonček prispe v šolo ali so vse karte razdeljene. Kdor ima sedaj pred seboj 
največ številčnih kart, je zmagovalec. V primeru izenačenja, zmaga igralec kateri ima seštevek kart najvišji. 
 HITRA IGRA 1X1 
Veljajo prejšnja navodila 1X1 slončka, le z naslednjimi spremembami: 
- vsi igralci istočasno računajo 
 
 
  
 



- Slončka ne premaknemo takoj po metu kocke, temveč prvo le v mislih, vsak igralec za sebe ter poizkusi 
kot prvi povedat pravilni rezultat. 
- Vsak igralec lahko le enkrat pove pravilni rezultat. 
- Kdor kot prvi pove pravilen rezultat, prejme številčno karto iz kupa. V kolikor dva isto časno povesta 
rezultat, ne prejme številčne karte nihče. Slonča se pa kljub temu premakne naprej.  
- V kolikor je igralec povedal napačen rezultat, mora najnižjo karto, ki jo ima pred seboj odložiti v dozico. V 
kolikor še nima nobene karte, je tako ne more odložiti.  Ostali igralci računajo naprej. 
- Igro lahko igrate tudi z drugima dvema kockama. 
 
Veliko zabave! OTROŠKI SVET d.o.o. 
 


