
 

Kockanje s členki 

 

Ime predmeta Igra s kostmi členkov 

Priporočena starost Od 10 let dalje 

Področja STEAM Znanost, inženirstvo, matematika 

Potreben material 3D tiskalnik 

PLA 

Navodila po korakih Korak 1. Pripravi potreben material in oglej si 
navodila ter primer. 
 
Korak 2. Izdelava členkov.  
 
Trajanje: 1 ura 30 minut 
 

 

Navodila po korakih: kako narediti členke 

 

Korak 1 

  
Potreben čas: 10 minut. 
 
Pripravi potreben material in preberi navodila. 



 

 
Vse je nared za uporabo. 
 
Korak 2 

  
Potreben čas: 1 ura 30 minut  
 
 
Izdelava členkov 
Naredi plastične členke z uporabo 3D tiskalnika. Obliko si prenesi iz naslednje 
internetne strani:  
 
https://www.thingiverse.com/thing:1036458 
 

 
 
Začnimo igrati!   
Členek je majhna koščica. Talus je sklepna kost, ki jo najdemo v tarzusu karpusa 

(okostje zapestja) zadnjih nog ovc ali koz. 

 

https://www.thingiverse.com/thing:1036458


 

 

In Antiquity, the Greeks and Romans used these knucklebones for dice games, trying 

to achieve certain combinations. V antiki so Grki in Rimljani uporabljali te členke za 

igre kockanja. Poskušali so doseči določene kombinacije. 

 

Kost členka ima štiri različne strani: 

- Od dveh širših strani je ena konveksna, druga konkavna. 

- Od dveh ožjih strani je ena ravna, druga vijugasta 

 

Vsaki strani členka je bila dodeljena vrednost, stavili pa so na vsote številk vrženih 

členkov: 

Ravna stran "planum" je vredna 1, 

Konkavna (votla) stran "Supinum" je vredna 3, 

Konveksna stran (bump) "pronum" je vredna 4, 

Vijugasta stran "tortuosum" je vredna 6. 

 

 

Sodobna igra je nekoliko drugačna. Sestavljena je iz 5 kovinskih ali plastičnih 
členkov, od katerih je eden pobarvan rdeče in ga imenujemo oče. 
 



 
V stari igri so štiri členke običajno metali hkrati ali enega za drugim. 
 
Najbolj ugodna konfiguracija členkov je bila, ko so bili vsi štirje členki na različnih 
straneh; Rimljani so jo poimenovali Venera. V najslabšem primeru, imenovanem 
Canis (latinsko pes), so bili vsi na ozki ravni strani. 
 
Primer igre: 
- Izmenično mečete štiri členke hkrati 
- Ko igralec vrže Venere, vzame skupni izkupiček iz lončka 
- Če ne, doda v skupni lonček toliko, kolikor je vsota števil, ki so enakovredne 
vrženim stranem členkov (Tortuosum = 6, Pronum = 4, Supinum = 3, Planum = 1) 
 
Kdo bo zmagal?! 
 
 
 
Viri 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php 

http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf 
 
https://museedujeu.ch/wp-content/uploads/2016/09/01_Osselets_dossier.pdf 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php
http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf

