
DJ05189 Batamo, joc de memorie 

 
Vârsta recomandată: + 8 ani. Pentru 2 - 4 jucători.  
Conține: 38 cărți litere, 16 cărți tematice (animale, orașe/edificii, nume/personaje, 
culori). 
Scopul jocului: să termini tura cu cât mai multe cărți în mână. 
Pregătirea jocului: Se amestecă toate cărțile și se împart între jucători. 
 
Reguli de joc:  Toți jucătorii întorc deodată prima carte din teancul propriu.  
Cărțile se pun cu fața în sus, între jucători. 
Varianta pentru 2 jucători: Dacă sunt 2 cărți cu litere, câștigă jucătorul care zice primul 
un cuvânt cu ambele litere întoarse (ia cărțile de jos). 
Dacă este o carte literă și o carte tematică, câștigă jucătorul care zice primul un cuvânt 
asociat temei și care să conțină litera întoarsă. 
Dacă sunt 2 cărți tematice, începe războiul. Fiecare mai pune peste cartea deja întoarsă 
o carte cu fața în jos, apoi peste ea una cu fața în sus. Se joacă ultima carte întoarsă, 
după regulile de mai sus. 
Varianta pentru 3-4 jucători: Dacă sunt doar cărți cu litere, câștigă jucătorul care zice 
primul un cuvânt cu cel puțin 2 litere întoarse (ia toate cărțile de jos). 
Dacă sunt cărți literă și o carte tematică, câștigă primul jucător care zice un cuvânt 
asociat temei și care să conțină oricare literă întoarsă. 
Dacă sunt cel puțin 2 cărți tematice, începe războiul. Fiecare jucător care a pus jos o 
carte tematică mai pune peste cartea deja întoarsă o carte cu fața în jos, apoi peste ea 
una cu fața în sus. Se joacă ultima carte întoarsă, după regulile de mai sus (! La noua 
tură joacă toți jucătorii, și cei care nu au avut cărți tematice; ei joacă acele cărți date jos 
anterior războiului) 
După ce cărțile de la o tură au fost câștigate de un jucător, se începe o nouă turtă, cu 
aceleași reguli. 
Jocul se termină atunci când un jucător nu mai are cărți în mână.  
Câștigă jucătorul care a reușit să adune cele mai multe cărți. 

 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 

Producator: Djeco, Franta. 

Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


