
KAMENČKATI SE 

 

Potrebujemo:  5 enakih, ovalnih kamenčkov 

Ker se je navadno igralo več otrok ter je bilo 

treba najprej določiti, kdo bo začel in kakšen bo 

vrstni red, so se zadeve lotili takole: vsak od 

tekmovalcev je moral položiti kamenčke na 

iztegnjeno dlan in hitro zasukati roko na drugo 

dlan. Nato je prvo dlan zopet obrnil in drugo 

položil nanjo. Število kamenčkov, ki so ostali z 

dvakratnim prevračanjem roke še na dlani, je 

bilo merilo za določitev vrstnega reda 

tekmovalcev.  

 

Prvi igralec je nato raztresel kamenčke po tleh in vzel enega od njih ter ga vrgel v zrak. 

Medtem je pobral enega od ostalih in skupaj z njim ujel prvega, še predno je ta padel na 

zemljo. Kamenček, ki ga je vrgel v zrak, je odložil in nato enako kot tega prvega po vrsti vrgel 

in ulovil še ostale. Ko se mu je to posrečilo, je zopet položil vseh pet kamenčkov na tla in 

ponovil igro, le da je moral sedaj, ko je vrgel v zrak enega od njih, zajeti po dva na podu ležeča. 

Naslednjič je pobral tri in v zadnjem metu vse štiri kamenčke naenkrat.  

Če je bil igralec dovolj spreten in je pravilno pobral vse kamenčke, je prišel do zadnjega in 

odločilnega dela igre. Še enkrat je položil vse kamenčke na dlan, jih prenesel na drugo dlan in 

vrgel visoko v zrak. Nato je kolikor hitro je zmogel in znal, pograbil katerega od tistih, ki so prvi 

padli na tla, ter skušal z njim v roki ujeti tiste, ki so (morda) še bili v zraku. Vsak tako pobran 

kamenček je veljal sto točk, skupno število doseženih točk pa je dalo rezultat te igre. Igralec je 

nato igral zopet od začetka, dokler ni napravil kakšne napake. Ko se je to zgodilo, je nadaljeval 

z igro naslednji igralec. 

 

Kdor je imel na koncu največje število točk, je bil zmagovalec. 

 

Točkovanje: vsak ulovljen kamenček je 1 točka. 


