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[SK] Spoločenská hra Šťastné ponožky  
Vek: od 4 rokov  
Počet hráčov: 2 – 6 
Trvanie hry: 10 minút 

4465 

[SK] Spoločenská hra Šťastné ponožky 

 
Cieľ hry 
Ponožka príšera bola v skrini a pomiešala všetky ponožky ! Kto nájde v tomto chaose 
zodpovedajúce páry ponožiek? Deti sa rýchlo prehrabávajú hromadou ponožiek a hľadajú 
rovnaké páry ponožiek. Buďte pozorní, ponožky vyzerajú veľmi podobne! 
 
Kto ako prvý nájde najviac dvojíc rovnakých ponožiek bude víťaz.  
Ako odmenu dostane tri štipce? 
 
Hra obsahuje:  
1 ponožkové monštrum, 48 ponožiek (24 párov), 13 štipcov  
 
Ako hrať 
 
Pripravte ponožkové momštrum. 
Dajte všetky ponožky do krabice, zatvorte ju a dobre ich popretriasajte. Ponožky teda sú 
zamiešané. Potom dajte krabicu do stredu hracej plochy.V krabici budu aj štipce.  
 
Ktokoľvek ma dnes oblečený rovnaký pár ponožiek môže žačať . Ak majú viacerí hráči rovnaké 
ponožky, začne ten, ktorý ma najväčšiu nohu a odštartuje hru signálom  „Štastné ponožky".  
 
Všetci hráči začínajú naraz hrať  a prehrabávajú sa v kop ponožiek. Každý sa snaží nájsť čo 
najviac párov rovnakých ponožiek a uloží ich pred seba.  
 
Ponožky vyzerajú veľmi podobne. Buďte opatrní, musíte nájsť rovnaké páry ponožiek, ktoré 
skutočne patria k sebe. Skontrolujte ich zhora na dol, môžu na prvý pohľad vyzerať veľmi 
podobne.  

Dôležité: 

-Každý hráč môže vyberať ponožky z krabice len jednou rukou. Druhú má za chrbátom.   

-Hráč nesmie zobrať spoluhráčovi jeho ponožky, ktoré ma položené pred sebou.  
 
Hneď ako ma hráč päť párov ponožiek pred sebou, uchmatne ponožkové monštrum zo stredu a 
prehrabávanie v ponožkách sa zastaví. Kto má ešte ponožky v ruke, musí ich vrátiť na kopu. 
Tieto ponožky nemôžu byť započítané do jeho  úlovku. 
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Spolu skontrolujete, či všetky páry ponožiek hráča, ktorý chytil ponožkové monštrum, naozaj s 
pasujú. 
 
- ak všetky páry pasujú, hráč dostane ako odmenu štipec.  
- ak je tam nesprávny par, hráč nedostane žiadnu odmenu. 
 
Teraz každý hráč spočíta počet párov, ktoré zhromaždil.  
Hráč s najväčším počtom ponožkových dvojíc dostane ako odmenu štipec. 
Ak rôzni hráči našli rovnaké množstvo párov, každý dostanete štipec.  
 
Nové kolo začína: 
Ponožky sa vrátia do krabice. Spoločne ich pred začiatkom nového kola premiešate. Výherca 
predchádzajúceho kola vráti ponožkové monštrum do stredu hracej plochy a zakričí signál 
Šťastné ponožky.  
 
Ak boli v predchádzajúcom kole viacerí víťazi, najstarší berie ponožkové monštrum. 
 
Koniec hry : Hra sa končí v momente keď jeden z hráčov nazbiera tri štipce ako odmenu . 
Ak viacerí hráči nazbierali tri štipce, o víťazovi rozhoduje posledné kolo kedy sa všetky ponožky  
umiestnia spať do stredu.   
Akonáhle je daný štartovací signál „Štastné ponožky", títo hráči sa začínajú prehrabávať v 
ponožkách. Ten kto ako prvý nájde rovnaký pár ponožiek, umiestni ho pred seba a vyhráva hru.  
 
Možnosti hry: 
Hra sa stáva zložitejšou, ak sa z hry vyberie jedna ponožka po každom kole a odloží sa boko. 
Môže sa tak stať, že sa hľadá ponožka, ktorá nemá pár a nie je tak v hre.   
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