
Čarodějův kotlík        

Obsah hry: 4 hrací desky (čarodějovy kotle), 40 karet s kouzelnými ingrediencemi, 40 „kouzelných“ karet 

obsahujících početní příklady 

Cíl hry 

Být prvním hráčem, který naplní svůj čarodějův kotlík kouzelnými ingrediencemi, aby mohl kouzlit. 

Pravidla hry 

 Každý hráč si vezme jeden čarodějův kotlík. 

 Karty s kouzelnými ingrediencemi se zamíchají a položí se na hromádku, obrázkem vzhůru. 

 Větší karty obsahující početní příklady se rozprostřou po stole, čísly vzhůru. 

 Hru začíná nejmladší hráč, vybere si první kartu z balíčku a podívá se na číslo na spodu karty. Hráč se 

musí pokusit najít kartu s čísly, která po výpočtu znázorňuje stejnou sumu jako na malé kartě. 

 Hráč poté vybranou kartu s početními příklady otočí na zadní stranu a tře kouzelného ducha tak dlouho 

až duch ukáže správou odpověď. 

 Pokud se hodnoty shodují, umístí hráč kartu s kouzelnou ingrediencí do svého kotlíku a karta obsahující 

počty je vyřazena ze hry.  Pokud se vyjevené číslo neshoduje s číslem na kartě s ingrediencí, karta 

s počty se vrátí zpět na stůl číslicí dolů a karta s ingrediencemi se dá na úplný spodek hromádky, 

obrázkem vzhůru. 

 Ve hře poté pokračuje další hráč a hra pokračuje, dokud některý z hráčů nenaplní svůj kotlík 

kouzelnými ingrediencemi. 

Vítěz 

Vítězem je hráč, který si správně vypočítá početní příklady a naplní svůj kotlík kouzelnými ingrediencemi. 

Verze 2 

 Karty obsahující početní příklady jsou umístěny také na hromádce číslem vzhůru. Karty s ingrediencemi se 

rozprostřou na stůl, obrázkem dolů. Hru začíná nejmladší hráč tím, že si vezme jednu kartu z balíčku a snaží 

se najít kartu, se shodnou sumou na stole. Hráč poté tře kouzelného ducha na zadní straně karty se sumou, 

aby se mohl podívat, zda tato suma odpovídá počtu na jeho zvolené kartě ingrediencí. Pokud se hodnoty 

shodují, umístí hráč tuto kartu, obrázkem vzhůru na svůj kotlík a karta obsahující početní příklad již není ve 

hře používána.  Pokud suma neodpovídá, kouzelná karta se vrátí zpět na stůl, číslicí dolů a karta obsahující 

početní příklad se dá na spodek hromádky. Ve hře pokračuje další hráč.  Vítězem je hráč, který naplní svůj 

kotlík kouzelnými ingrediencemi. 
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