
Izobraževalna igra Prepoznavanje vonjav 

 

Primerno za: 2-6 igralcev 

Primerna starost: od 6. leta naprej 

NAVODILA: Pritrdite pokrove na odišavljene kapsule 
tako, da skrijete sliko sadja in jih postavite v poljubnem vrstnem redu na 
igralno mizo. Enako število kart porazdelite med igralce tako, da so z licem 
obrnjene navzdol. Preostanek kart lahko vrnete v škatlo. Igralci naj bodo v 
krogu. Za kazenske točke lahko uporabite npr. vžigalice ali kakšen drug 
podoben neoster manjši predmet. 

Igra je sestavljena iz več krogov. V vsakem krogu mora igralec prepoznati sadni 
vonj in prešteti, kolikokrat se na kartah prikaže ustrezno sadje. 

Vsak igralec izmenično povoha kapsulo, ne da bi 
razkril vonj soigralcem. Seveda vsi igralci povohajo 
isto. Nato se vrže kocko, ki določa kolikokrat se bo 
to sadje moralo pojaviti na kartah. Najmlajši igralec 
sedaj položi prvo karto s svojega kupčka na sredino 
mize, preostali pa naredijo enako. Ko se vse karte 
odprejo, igralci preštejejo, kolikokrat se pojavi 
prepoznano sadje.  
Sadje je lahko ilustrirano na določeni karti od ena 
do tri krat in v različnih velikostih, zato je potrebno 
biti zelo pozoren.  
Karte se morajo igralci dotakniti takoj, ko je število 
na kocki enako številu prikazanega sadja in pri tem 
zavpiti »TAP«. Potrebno bo odkriti kapsulo, da 
ugotovimo ali je sadje pravilno ugotovljeno. 
Prvi, ki se karte dotakne, je zmagovalec.  
Če igralec ni uspel ugotoviti, za katero sadje gre in se je tako dotaknil napačne karte, žal 
izpade iz kroga in prejme kazensko točko (vžigalico). Ko igralec prejme 3 kazenske točke, 
izpade iz igre. 
Če se je več igralcev hkrati dotaknilo enake karte s pravilno ugotovljenim sadjem, zmaga tisti, 
čigar roka pokriva karto (saj drugim to ne more uspeti istočasno).  
Zmagovalec kroga prejme vse karte, ki so bile položene na mizo in prične nov krog igre tako, 
da izbere odišavljeno kapsulo in vrže kocko. 
Zmagovalec igre je igralec z največ kartami. 



NASVETI: 

Odišavljena kapsula se mora med posameznim krogom igre umakniti na stran, da se ne 
pomeša s preostalimi. 

Kapsule so namenjen zgolj igri in sicer tako, da se jo igralec povoha na razdalji 1 cm od nosu. 
Otroci kapsul NE SMEJO dajati v usta. 

Da bi ohranjali vonjave v kapsulah, jim ne mešajte pokrovov in jih dobro zaprite. 

Igro ne shranjujte na soncu ali v bližini drugih virov toplote. 

Pravilno shranjena igra lahko traja več kot tri leta. 

 

 


