
Primo Calculino 
Vážení rodiče! 

Primo Calculino je matematická výuková hra s různými stupni obtížnosti. V závislosti na věku hráčů 
a znalostí se hraje s různým materiálem. Barevné okraje na materiálu ukazují stupeň obtížnosti:  

• 8 karet s modrým ohraničením - pro děti od 5 let 
• 16 karet s červeným okrajem - pro dětí od 6 let 
• 12 karet se žlutým okrajem - pro děti od 8 let 
 
Před začátkem hry, se doporučuje prohlédnout spolu s dětmi deset vybraných různých kartiček s potravinami. 
Pro malé herní začátečníky je to zvlášť užitečné, když si kartičky předem v klidu prohlédnou a mohou si 
zkusit spočítat počty zobrazených věcí. Jako malá pomoc je v rohu každé karty umístěno číslo odpovídající 
počtu věcí na kartičce. Jakmile se děti seznámí s materiálem můžete začít hrát. 
 
Prodavač Johan prochází naší ulicí a má různé tašky na zboží. Na každé tašce je natištěno, kolik věcí se do ní 
vejde. Dokážete Johanovu tašku potravinami celou naplnit? 

Základní hra pro děti od 5ti let 

Potřebný herní materiál 

Kartičky zboží s hodnotou 1až 5 
8 úkolových karet s modrým okrajem 

Příprava hry 

Kartičky s potravinami zamícháme a rozložíme rubem nahoru. Úkolové karty zamícháme a vytvoříme z nich 
balíček lícem karet nahoru. 

Cíl hry 

Úkolové karty v balíčku určují, kolik potravin do nich musíme umístit. Postupně otáčíme kartičky potravin a 
snažíme se z nich vybrat takové, aby celkový počet potravin přesně odpovídal číslu na horní úkolové kartě. 

Průběh hry 

Hraje se ve směru hodinových ručiček. Začíná hráč, který byl naposledy nakupovat. Postaví si před sebe 
figurku Johana prodavače. Figurka vždy ukazuje, kdo je na tahu. Pokud dosud není žádná kartička otočená 
lícem nahoru, smí hráč na tahu otočit dvě kartičkydvě kartičkydvě kartičkydvě kartičky lícem nahoru. Pokud již je alespoň jedna kartička otočená, 
otáčí hráč jen jednujednujednujednu kartičku kartičku kartičku kartičku. 
Otočené kartičky zůstávají již trvale ležet na svém místě lícem nahoru. Nyní se hráč pokusí pomocí jedné 
nebo více kartiček naplnit tašku, tj. dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartě. 
 
Hráči se nepodaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartěHráči se nepodaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartěHráči se nepodaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartěHráči se nepodaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartě    
Figurka Johana se přesune k dalšímu hráči, který je nyní na tahu. Ten smí otočit další kartičku a také se 
pokusit splnit úkolovou kartu. 
 
Hráči se podaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartěHráči se podaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartěHráči se podaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartěHráči se podaří dosáhnout přesně hodnoty na úkolové kartě    
Hráč prostřednictvím odkrytých karet splní úkolovou kartu, pokud součet hodnot na jím vybraných 
kartičkách bude stejný jako hodnota úkolové karty. Použité kartičky se odstraní ze hry. Hráč si vezme 
splněnou úkolovou kartu a položí si ji před sebe. Nyní se může stejný hráč pokoušet splnit i další úkolovou 
kartu. 



Když se mu to nepodaří, předá figurku Johana dalšímu hráči. Ten opět smí nejprve otočit jednu kartičku 
(pokud by nebyla otočená žádná, smí otočit dvě). 

Konec hry 

Hra končí, když jsou splněny všechny úkolové karty nebo jsou všechny kartičky otočeny lícem nahoru a 
přesto nelze aktuální úkolovou kartu žádným způsobem splnit. 
Vyhrává hráč, který má před sebou nejvíce splněných úkolových karet. Při remíze hráč, který má splněnu 
kartu s vyšší číslem. 

Paměťová varianta 

Hra probíhá podle výše uvedených pravidel pouze s následující změnou: Získá-li hráč během svého tahu 
úkolovou kartu nebo více karet, otočí na konci svého tahu všechny kartičky potravin opět rubem nahoru. 
Hráči musí během hry dávat pozor, kde která kartička leží, aby ji mohli v pozdějších opět otočit a použít. 

Varianta pro děti od 6ti let 

Potřebný herní materiál 

40 kartiček zboží s hodnotou 1až 10 
16 úkolových karet s červeným okrajem 

Průběh hry 

Hra probíhá podle výše uvedených pravidel základní hry (možno kombinovat i s paměťovou variantou), ale 
nyní se použije všech 40 kartiček zboží s čísly 1 až 10 a úkolové karty s červeným okrajem. 

Varianta pro děti od 8ti let 

Potřebný herní materiál 

40 kartiček zboží s hodnotou 1až 10 
12 úkolových karet se žlutým okrajem 

Průběh hry 

Hra probíhá podle výše uvedených pravidel základní hry bez paměťové varianty. Použije se všech 40 kartiček 
zboží s čísly 1 až 10 a úkolové karty se žlutým okrajem.  
Nyní je pro dosažení hodnoty na horní úkolové kartě dovoleno sčítat, odečítat i násobit. V jednom tahu smí 
hráč použít více operací, ale na každou kartičku smí hráč aplikovat pouze jednu početní operaci. Všechny 
kartičky použité ve výpočtu hráč poté zahodí. 
 

     
Hráč zahodí tři kartičky           Hráč zahodí dvě kartičky 

Hodně zábavy při nákupech s Johanem! 
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