
 

Lilli Lotto 
 
Vesela igra razvrščanja za 2 – 4 otroke od 3 - 6 let. 

 

Ideja za igro: Hans Baumgartner 

Ilustracija:  Kristin Mückel 

Trajanje: ca. 10 minut 

 

Lilli Lotto in njeni prijatelji se brezskrbno igrajo in pri tem naredijo pravi nered. Igračke, sadje in obleke ležijo na pisanem 

kupčku. Zdaj morate vsi poiskati njene stvari. Lahko pomagate njenim štirim prijateljem. 

 

Igra vsebuje: 

 4 odlagalne karte z živalskimi prijatelji 

 1 moder komplet slikovnih kart z 16 motivi  

 1 rdeč komplet slikovnih kart z 16 motivi  

 8 lesenih posladkov (2x korenček, riba, deteelja, kosti) 

 1 navodila 

 

Bistvo igre: 

Tisti, ki prvi zbere štiri stvari, ki so prikazane na njegovi slikovni karti, dobi kot nagrado en posladek. Zmagal je otrok, ki je prvi 

zbral dva posladka. 

 

Naj se igra prične 

Vsak si najprej vzame odlagalno karto z živaljo po lastni izbiri in jo položi odkrito pred sebe. Nato pomešate rdeče slikovne karte 

in zložite zakrite na sredino mize. Nato razdelite vsakemu igralcu štiri modre slikovne karte. Vsak položi te štiri karte odkrite 

zraven svoje odlagalne karte. Te stvari, ki so prikazane na slikovni karti, morate poiskati.  

Pripravite posladke. Preostale igračke pospravite nazaj v škatlo.  

 

Potek igre 

Igra poteka v smeri urinega kazalca. Tisti, ki najbolje skače kot zajček, začne z igro. Če se ne morate dogovoriti, začne igro 

najmlajši otrok in odkrije eno od rdečih slikovnih kart. Skupaj si oglejte odkrito karto in jo poimenujte. 

 

 Najdete ustrezen motiv na vaši slikovnih kartah?  

Ja? Super! Položite karto na ustrezno slikovno karto. 

 

 Ne najdete ustreznega motiva na vaši slikovni karti? 

Škoda! Pospravite odkrito karto v škatlo. 

 

Zdaj je na vrsti naslednji otrok. 

 

Konec kroga: 

Kroga je konec, ko najde otrok k vsaki od svoji štirih slikovnih kart drugo ustrezno karto. Svojo žival lahko nahrani z najljubšo 

hrano in položi sladico na odlagalno polje.  

Zdaj ponovno zmešajte oba kompleta kart in jih na novo razdelite. Začne se nov krog. Otrok, ki je dobil posladek, lahko začne.  

 

Konec igre: 

Igra se konča, ko igralec zbere še drugo poslalstico za svojo žival. Čigava žival je prva sita, tisti zmaga igro.  

 

Različica Spomin - Loto 

Razen sledečih sprememb, se igra po pravilih osnovne igre:  

Samo igralec, ki odkrije karto, preveri, če motiv sutreza njegovi slikovni karti. 

 

Ustreza odkrit motiv tvoji slikovni karti? 

Ja? 

Super! Odkrito karto lahko položite na ustrezno slikovno karto pred vami.  

 

Ne? 

Škoda! Ko so vsi igralci videli motiv, ponovno zakrijete karto. Igralec, ki ima ustrezno karto s tem motivom, si zapomni karto in 

jo lahko odkrije, ko bo na vrsti. 

 

 


