
 

3 x 4 = Boom 4538 

 

Didaktična igra za 2 – 6 igralcev od 8 - 99 let.  

Ideja za igro: Antje Reiter; Ilustracija: Martina Leykamm 

 

Področja učenja: Igrivo učenje in nadgrajevanje poštevanke 

 

Bistvo igre:  Kdo lahko hitro pomnoži dve številki poštevanke in prvi udari po pravilni karti z muhami? 

 

Igra vsebuje:  6 muholovcev, 42 kart s sliko muhe, 5 kart z rožicami, 45 lesenih muh, 2 deset-stranski kocki 

s številkami, 1 navodila 

Trajanje:  približno 10 - 20 minut 

 

Priprava:  

 Odločite se za zaporedje števil (1-10) in položite ustrezno rožico v sredino mize 

 Poiščite 10 ustreznih kart s sliko muhe, ki imajo na hrbtni strani označeno računsko nalogo 

iste barve, kot je številka na rožici. Razporedite karte s sliko muhe s porisano stranjo navzgor 

okrog rožice 

 Vsak igralec vzame en muholovec 

 Pripravite lesene muhe in rdečo kocko 

 Preostale igračke pospravite nazaj v špkatlo 

 

Potek igre:     

 En igralec vrže kocko, nato igrajo vsi igralci: 

pomnožite številko na kocki s številko na rožici in z muholovcem hitro udarite na muho, ki 

ima prikazan pravilen rezultat 

Vsak igralec lahko v enem krogu udari samo enkrat, muholovec ostane na karti z muho  

Preverite: 
 Na hrbtni strani karte s sliko muhe poiščite pravilno rešitev. 

- Igralec, ki je z muholovcem prvi udaril na pravilno muho, dobi leseno muho 

- Če ni noben udaril na pravilno muho, ostanejo vsi brez lesene muhe 
 

 Nato ponovno zakrijete vse karte s sliko muhe 

 Vsak igralec vzame ponovno svoj muholovec 

 Nov krog se začne 

 

Konec igre:       Igra je končana, ko igralec dobi svojo osmo leseno muho. Igralec je zmagal. 

 

Nasveti in posebnosti: 
 Vsebuje tudi profesionalno različico:  

Na sredino mize položite vseh 42 kart s sliko muhe, rožic ne potrebujete.  

Kockajte z obema kockama in pomnožite obe številki.  

Kdo prvi udari na pravilno karto s sliko muhe, dobi leseno muho. 

 


