
Planet čutov  št. 4588 

 

Zbirka poučnih iger s številnimi namigi in idejami za spodbujanje k razvoju čutov. Za 2 do 4 

igralce med 4. in 99. letom.  

 

Zamisel: HABA-Game editions 

Ilustracija: Doris Rübel 

Nasvet strokovnjaka: Sandra Leiott (ergoterapevtka) 

Dolžina igre: približno 20 minut 

 

Skupaj s Čutkotom, majhnim raziskovalcem čutov, se igralci odpravijo na vznemirljivo 

popotovanje in se naučijo veliko o zmožnostih zaznavanja. 

 

Vsebina: 

1 lesena figura Čutko 

1 igralna ploskev z luknjami za 12 pojmovnih kart 

10 okroglih kart 

10 kvadratastih kart 

4 majhni planeti čutov 

8 pločevink 

1 mreža z 20 velikimi in 20 majhnimi frnikolami 

10 lesenih delcev 

1 veriga za tipanje z 9 predmeti 

1 kocka s pikami in posebnimi simboli 

1 kos blaga 

1 navodila za igro 

1 prospekt z informacijami o »Planetu čutov« 

 

 

Dragi starši, vzgojitelji in terapevti!  

 

Ta igra vašim otrokom ponuja možnost za razvoj čutov. Vključuje tudi vas, saj jim lahko 

pomagate pri pozornem poslušanju ali določitvi teže polnih pločevink. V priloženem 

prospektu »Planet čutov«, smo zbrali določene osnovne informacije. Želimo vam obilo 

zabave na »velikem popotovanju čutov«.   

 

Vaši izumitelji za  majhne radovedneže  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pojmovne karte prikazujejo 12 različnih dejavnosti 

 

Za začetek je najbolje uporabiti sledečih 6: 

 

Spominski umetnik – kdo ugane kaj manjka? 

Sokolje oko – kdo natančno opazuje kaj se išče? 

Profesionalec za ravnotežje – kdo bo obdržal pločevinko na glavi? 

Majav kup – kdo ima mirno roko? 

Detektiv – kdo ima bistre domneve?  

Majhen dvigovalec uteži – kdo najde dve enako težki pločevinki? 

  

Ostalih 6 dejavnosti je nekoliko bolj zahtevnih. Za nekatere dejavnosti je potreben vodja igre, 

nekaj priprave in dodatni pripomočki: 

 

Čutomat – kdo čuti kaj manjka? 

Risja ušesa – katere pločevinke naredijo enak zvok? 

Dober nos – kdo prepozna vonj? 

Sladokusec – kdo prepozna okus? 

Velik dvigovalec uteži – kdo bo razvrstil pločevinke glede na težo? 

Vroče in mrzlo – Kdo bo razvrstil pločevinke glede na temperaturo? 

 

Za igro »Detektiv«, potrebujete verigo za tipanje.  

Pred začetkom igre morate v 9 predmetov vdeti vrvico in jo nato zavozlati. 

 

Klobučevina 

Guma 

Keramika/steklo 

Elastična guma 

Kovinski zvonček 

Vrečka iz blaga (polnjena z rižem) 

Žgana glina 

Pluta 

Les 

 

Okrogle karte potrebujete za »Majav kup« in »Čutomat«. 

Prikazujejo 10 lesenih delcev. 

 

Kvadrataste karte potrebujete za »Sokolje oko«. 

Vsaka izmed kart prikazuje obris dveh lesenih delcev. 

 

Trikotnik 

Zvezda 

 

8 pločevink potrebujete za igre »Profesionalec za ravnotežje«, »Majhen/Velik dvigovalec 

uteži«, »Risja ušesa« in »Vroče in mrzlo«. 

Narejene so iz aluminija, lahko jih operete v pralnem stroju in so primerne za hrano. 

Veliko popotovanje čutov. 

 

Veliko popotovanje čutov 



 

 

Cilj igre 

 

zberi pet frnikol  

 

Na tem popotovanju je potrebno doživeti številne pustolovščine.  Kdor je uspešen, dobi 

frnikolo in jo položi na svoj planet čutov. Kdo spretno uporablja svoje čute in bo prvi, ki bo 

zbral pet frnikol? 

 

Igralno ploskev na sredino, namesti 12 pojmovnih kart 

 

Igralno ploskev postavite na sredino mize. Pojmovne karte so naključno razporejene v luknjah 

igralne ploskve.  

 

2 krat spominski umetnik 

2 krat sokolje oko 

2 krat profesionalec za ravnotežje 

2 krat majav kup 

2 krat detektiv 

2 krat majhen dvigovalec uteži 

 

Čutko na igralni ploskvi, leseni delci na sredini igralne ploskve, vzemite planet čutov, 

premešajte okrogle in kvadrataste karte, položite v kupčka, napolnite pločevinke 

 

Položite Čutkota na katerokoli pojmovno karto. Hodil bo po igralni ploskvi v smeri urinega 

kazalca.  

Deset lesenih delcev postavite na sredino igralne ploskve.  

Vsak igralec dobi majhen planet čutov. 

Okrogle in kvadrataste karte ločite, premešajte in jih s hrbtno stranjo navzgor, v dveh kupčkih 

položite zraven igralne ploskve, tako kot tudi verigo za tipanje. Potrebujete tudi kos blaga, 

mrežo s preostalimi frnikolami in kocko. 

 

Pločevinke napolnite kot je opisano: 

- 2 pločevinki = v vsako po eno veliko in eno majhno frnikolo 

- 2 pločevinki = v vsako po 3 velike frnikole 

- 2 pločevinki = v vsako po 5 velikih frnikol   

Zaprite napolnjene pločevinke, premešajte in jih pripravite. 

Preostalih pločevink ne potrebujete. 

 

Kako igrati 

 

Vrzite kocko, premaknite Čutkota 

 

Igrajte v smeri urinega kazalca. Najmlajši igralec prične z igro, vrže kocko in premakne 

igralno figuro v smeri urinega kazalca.  

Simbol planeta: Čutko na katerokoli polje 

 

- če kocka pokaže pike, premaknete Čutkota naprej za toliko kot je pik na kocki. 



- Če kocka pokaže simbol planeta, Čutkota premaknete v smeri urinega kazalca na 

katerokoli pojmovno karto. 

 

Izpelji dejavnost 

 

Katera dejavnost je prikazana na tej karti? 

 

Kdo ugotovi kaj manjka? 

 

Spominski umetnik 

 

- izberite vodjo igre. 

Na začetku tisti igralec, ki meče kocko določi vodjo igre. 

Kasneje je vodja igre tisti igralec, ki je zbral največ frnikol do tistega trenutka. 

Če ima več igralcev isto število frnikol, potem igralec, ki je vrgel frnikolo določi kdo bo 

vodja igre. 

- dobro si oglejte 10 lesenih figuric na sredini igralne ploskve. 

- Nato vsi igralci razen vodje, zaprejo oči. 

- Vodja vzame katerokoli figurico, jo skrije in preostale figurice prekrije z krpico. Zdaj 

lahko igralci odprejo oči in vodja dvigne krpico. Naloga igralcev je da ugotovijo 

katera figurica manjka. 

- Tisti, ki prvi ugotovi, dobi malo frnikolo. 

- Tisti, ki ugane napačno ne dobi frnikole in ne sme v tem krogu več ugibati. 

- Če nobeden izmed igralcev ne ugane katera figurica manjka, dobi vodja majhno 

frnikolo.  

 

Sokolje oko 

 

Kaj morate iskati? 

 

- igralec odkrije karto na vrhu kupa iz kvadratastih kart, tako da jo vsi istočasno vidijo. 

- Tisti, ki prepozna eno od dveh delov po obrisu na karti, hitro zgrabi ustrezno leseno 

figuro in jo postavi predse. 

- Nato preverite, če so pravilno ugotovili. Figure postavite posamezno na karto. 

- Če se obris in želena figura ujemata, dobi igralec majhno frnikolo. 

- Nato karto obrnete in jo vrnete pod kup kart. Leseno figurico vrnete na sredino. 

 

Profesionalec za ravnotežje  

Kdo je zmožen obdržati pločevinko na glavi? 

 

 

Igralec se vstane in postavi katerokoli pločevinko na glavo.  

Če jim uspe hoditi okrog mize brez, da bi pločevinka padla z glave, dobijo majhno frnikolo. 

 

 

 

 

Majav kup 

 

Kdo ima mirno roko? 



 

- Igralec izbere na kateri roki želijo narediti kup, najbolje na mirnejši roki, in jo obrnejo 

z dlanjo navzgor. 

- Igralec, ki je desno od igralca, ki gradi kup, odkrije okroglo karto in položi leseno 

figuro, ki je prikazana na karti na prosto roko soigralca. Ta ga nemudoma položi na 

roko na kateri gradi kup. V vsakem krogu lahko igralec enkrat zavrne karto.  

- Naslednji soigralec odkrije drugo okroglo karto, položi leseno figuro graditelju in tako 

naprej. Graditelj poskuša figure zložiti v kup po zaporedju v katerem so mu dane.  

 

Izjema: obroč lahko daste čez ovalni biser. 

 

- enemu igralcu je podanih pet figur. 

- Če jim uspe zložiti vseh pet figur na kup, dobijo majhno frnikolo. 

- Okrogle karte spet premešajte in jih postavite s hrbtno stranjo navzgor. Lesene figure 

vrnite v sredino. 

 

Možnost: grajenje bo težje, če podaste več kot 5 kosov ali če zamenjate roko na kateri gradite. 

  

 

Detektiv 

 

Kdo ima bistre domneve? 

 

-Igralec, ki je zavrtel kocko se obrne stran od igralne ploskve.: postanejo »detektivi« in 

njihova naloga je, da nekaj odkrijejo. 

-Ostali igralci vzamejo verigo za tipanje in brez da bi rekli besedo, izberejo enega izmed 

pripetih predmetov. 

- detektiv se sedaj obrne in ostali mu podajo verigo. 

V roke vzamejo predmet in vprašajo, če je to predmet, ki ga išče. 

- Če je pravi predmet, dobi detektiv majhno frnikolo. 

- če iščete drug predmet, potem igralec na desni namigne. 

Primeri: 

…iskan predmet je večji/manjši 

…iskan predmet je trši/mehkejši 

…iskan predmet je bolj hrapav. 

Nato lahko detektiv ugiba še enkrat.  

 

- detektiv lahko ugiba največ petkrat. 

Če najde pravo figuro, dobi majhno frnikolo. 

 

Možnost: igra je težja, če detektivi zakrijete oči.  

 

Majhen dvigovalec uteži 

 

Kdo najde pločevinki z isto težo? 

 

- igralec, ki je zavrtel kocko naj »dvigne uteži« in poišči dve pločevinki z isto težo. 

- Igralci primerjajo teže pločevink tako da dvigujejo pločevinke v kateremkoli 

zaporedju in kolikokrat želijo. Pločevink se ne sme tresti. 



- Pozor! Dvigovalec uteži mora pohiteti! Medtem, ko išče pločevinke, ostali igralci 

vrtijo kocko drug za drugim, vendar Čutkota ne premikajo. 

- Če kocka prikaže pike, se jo poda naprej. 

- Če kocka prikaže simbole planetov, igralci zakričijo »stop!« in dvigovalec uteži mora 

prenehati z iskanjem pločevink. Izbere lahko 2 pločevinki in ju postavi predse.  

- Če dvigovalec uteži že pred tem misli, da je našel pločevinki z isto težo, ju postavi 

predse in zakriči:«Stop!«  Pločevinki odprete in preverite. 

Če obe vsebujeta enako število frnikol, dobi dvigovalec uteži majhno frnikolo iz zaloge. 

- pločevinki postavite nazaj med druge in jih premešajte. 

 

Ko z dejavnostjo končate so pločevinke, karte in veriga za tipanje spet pripravljeni, kot je 

opisano na začetku. 

Kocko podate v smeri urinega kazalca in na vrsti je naslednji igralec. 

 

Konec igre 

 

5 frnikol=zmagovalec 

 

Igre je konec kakor hitro prvi raziskovalec čutov zbere pet majhnih frnikol na svojem 

planetu. S tem je zmagovalec. 

Če dva ali več igralcev istočasno zbere pet frnikol, si zmago delijo. 

 

Igra z manj dejavnostmi 

 

 

- Pojmovne karte s katerimi želite igrati vstavite v igralno ploskev. 

Preostale prazne luknje zapolnite z katerimikoli pojmovnimi kartami z hrbtno stranjo 

obrnjeno navzgor (na hrbtni strani so rakete). 

Tisti, ki premakne Čutkota na katerokoli izmed teh kart, lahko izbire katerokoli pojmovno 

karto, ki je obrnjena navzgor in nanjo postavi Čutkota. 

 

 

Želite nadaljevati s pustolovščinami čutov? 

 

S preostalimi šestimi pojmovnimi kartami lahko igro spreminjate in razširite. Zamenjajte 

karte in s tem vključite druge čute.  

Tisti, ki je uspešen, dobi majhno frnikolo, ki jo položi na planet čutov. 

 

Čutomat 

- tisti, ki je zavrtel kocko je »Čutomat«. Vsi ostali zaprejo oči. 

- »čutomat« izbere leseno figuro in sredine, jo skrije v žep in ostale figure prekrije s 

krpico. 

- Ostali igralci lahko odprejo oči. »čutomat« poda leseno figurico pod mizo igralcu na 

svoji desni, ki prouči obliko figurice s tipanjem. Ne sme je pogledati! Nato jo poda 

naprej naslednjemu igralcu in tako dalje. 

- Ko pride figurica nazaj do »čutomata« ga spet skrije v žep. 

- Igralci eden za drugim odkrivajo okrogle karte. 

- Kdor vidi delček, ki ga je prej prepoznal s tipom, hitro poskuša položiti roko na odprto 

karto. 

- Komur uspe dobi majhno frnikolo. Pomembno: frnikolo dobiš le, če je karta pravilna! 



 

Risja ušesa 

- previdno: 

- pri tej različici morajo biti pločevinke polne, zato ne morete igrati istočasno te 

različice in velik/majhen dvigovalec uteži« ali »vroče in hladno«. 

- Potrebujete pomoč odraslega: 

- Štirje različni materiali za napolnitev pločevink: na primer, sponke, biseri, dve radirki, 

riž, fižol, grah ali testenine. 

- Dve pločevinki sta napolnjeni z istim materialom in približno iste velikosti. 

- Zaprite pločevinke, premešajte jih in jih pripravite. 

- Igralec naj poišče dve pločevinki z istim zvokom s tem, da pozorno posluša. 

- Pločevinko lahko vzamete v kateremkoli zaporedju, kolikokrat želite. Tresite jih in 

primerjajte zvoke. 

- Previdno: 

 Igralec mora biti hiter. Medtem, ko išče, ostali igralci vrtijo kocko drug za drugim. 

Zakričite »stop« in sledite navodilom, ki so pri »majhnem dvigovalcu uteži« (stran 19). 

 

Dober nos 

- pri tem potrebujete pomoč odrasle osebe: 

 

Pet desertnih skled* napolnite z različnimi dišečimi stvarmi: na primer košček sadja, milo, 

cimet, zrna kave, poper, čajno vrečko, borove iglice… 

Sklede pokrijete in jih postavite v dosegu rok. 

- kdor želi lahko pred začetkom povoha pokrite sklede. 

- Igralci morajo prepoznati vonj, oči morajo imeti zakrite. Desni sosed vzame skledo in 

jo pridrži pod igralčevim nosom. 

 

*kdor želi lahko napolni »predloge za vonj« v pločevinke. Ko končate, morate takoj 

pločevinke spraznite in če je potrebno tudi oprati. Previdno: če uporabljate pločevinke, potem 

različice igre »dober nos« ne morete igrati skupaj z dejavnostmi »risja ušesa«, »majhen/Velik 

dvigovalec uteži« ali »vroče in hladno«. 

 

Sladokusec 

Pri tem potrebujete pomoč odrasle osebe: 

Šest desertnih skodelic napolnite z različno hrano, ki je narezana na majhne koščke, na primer: 

sladko in kislo sadje, čokolada, korenček, oreščki… 

Pripravite žlice. 

Pokrite desertne sklede in jih odložite v dosegu roke.  

- igralcu prevežite oči. Njegov desni soigralec ga hrani s hrano iz skled. 

- Igralec mora opisati okus in potem ugotoviti za katero živilo gre. 

 

Ko z igro končate lahko ostanke seveda vsi skupaj pojeste. 

Velik dvigovalec uteži 

Pozor: 

Pri tej različici igre, če so pločevinke polne, ne morete igrati istočasno z »majhnim 

dvigovalcem uteži, risja ušesa« ali«vroče in hladno«. 

 

- pri tej igri potrebujete pomoč odrasle osebe: 

- pet pločevink napolnite s surovim rižem, vendar morejo pločevinke vsebovati različno 

količino, da imajo različno težo.  



Kdor nima pri sebi tehtnice, naj v pločevinke vstavi ravnilo in jih napolni z rižem do 

različnih višin. (1,2,3 cm itd.) 

- pločevinke zaprite, pretresite in jih odložite v dosegu roke. 

- Igralec mora sortirati pločevinke glede na težo. 

- Ko primerjate pločevinke , jih lahko dvignete kolikokrat želite in v kateremkoli 

zaporedju želite. 

- Pozor: 

Igralec mora biti hiter. Medtem, ko išče, ostali igralci vrtijo kocko drug za drugim. Za 

razliko od različice »majhen dvigovalec uteži« (glej stran 19), ima igralec nekoliko 

več časa – dokler ostali igralci ne zavrtijo kocke tolikokrat, da se trikrat prikaže simbol 

planeta.  

 

Vroče, hladno 

 

- pozor: 

medtem ko morajo biti pločevinke pri tej različici napolnjene, ne morete istočasno igrati 

»majhen/velik dvigovalec uteži« ali »risja ušesa«. 

- pri tej igri potrebujete pomoč odrasle osebe:  

- pločevinke napolnite z vodo z različno temperaturo (od 3 do 5 različnih temperatur): 

ledene kocke, hladno vodo (iz zamrzovalnika), hladno tekočo vodo, toplo tekočo vodo, 

vročo tekočo vodo.  

- Pločevinke zaprete, jih premešate in jih odložite v dosegu roke. 

- Pozor: 

Med igro ne sme nihče odpirati pločevink! 

- igralec mora razvrstiti pločevinke glede na temperaturo. 

- Ko igralec preizkuša temperaturo, se lahko kolikokrat želi dotakne pločevink, v 

kateremkoli zaporedju. 

- Pozor: 

Igralec mora biti hiter. Medtem, ko razvršča pločevinke, ostali igralci vrtijo kocko 

drug za drugim. Za razliko od igre »majhni dvigovalec uteži« (glej stran 19), ima 

igralec nekoliko več časa – dokler ostali igralci ne zavrtijo kocke tolikokrat, da se 

trikrat prikaže simbol planeta.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


