
Constelații, joc de observație galactică, cod DJ08523 
 
Vârsta recomandată: 8-99 ani. Pentru 1-4 jucători. 

Conținut: 4 table de joc cu două fețe „galaxie”, 4 seturi de 6 cărți „constelație, 3 zaruri. 
Constelații este un joc rapid de observare și conștientizare spațială. Fiecare jucător are 
propria tablă galaxie și 6 cărți constelație. Cele 3 zaruri sunt aruncate pentru a alege 3 
tipuri de planete, iar jucătorii trebuie să-și plaseze cărțile pe tabla lor astfel încât cele 3 
planete să fie vizibile pe fiecare carte. 
Scopul jocului: să ai cele mai multe puncte la sfârșitul a 3 runde de joc. 
Pregătirea jocului: Fiecare jucător ia o tablă și o plasează în fața sa. Apoi ia un set de cărți 
constelație (Astronaut, Orion, Cosmic Bird sau Big Bang) și le așază lângă tabla de joc. 
Jucătorii folosesc 4-6 cărți din set în funcție de nivelul de dificultate dorit. 

• Ușor: 4 cărți 

• Intermediar: 5 cărți 

• Expert: 6 cărți 
Notă: toți jucătorii trebuie să folosească aceleași cărți. 
Toate cărțile care nu sunt folosite sunt puse înapoi în cutie. 
Zarurile sunt plasate în mijlocul jucătorilor. 
 
Reguli de joc: Toți jucătorii joacă în același timp. Zarurile sunt aruncate astfel încât toți 
jucătorii le pot vedea. Jucătorul care le-a aruncat numește culorile afișate pe fiecare 
din cele 3 zaruri și dă semnalul de start. 
Toți jucătorii trebuie să încerce apoi să își poziționeze cărțile pe tablă astfel încât prin 
găurile cărților de joc să poată fi văzute cele 3 planete care se potrivesc cu culorile afișate 
pe zaruri. 
Plasarea că rț ilor: 
- Cărțile pot fi plasate pe vertical sau pe orizontală. 
- Cărțile pot ieși în afara tablei de joc. 
- Fiecare carte trebuie pozitionata în așa fel încât cele 3 planete arătate de zaruri să fie 
vizibile. 
- Aceeași planetă poate fi afișată prin mai multe cărți. 
- Cărțile se pot suprapune, dar nu trebuie să ascundă planete lăsate vizibile de o carte 
poziționată anterior. 
Exemplu (vezi imagine): 
Zarurile au arătat două planete galbene și una roșie. Jucătorul care folosește setul Orion 
și-a poziționat cele 4 cărți ale sale. 
De îndată ce un jucător crede că și-a poziționat corect toate cărțile, el strigă Constelație! 
Runda s-a încheiat, iar jucătorii trebuie să-și lase cărțile acolo unde sunt. 
Apoi tablele de joc sunt verificate pe rând. 



- Dacă toate sunt poziționate corect, cărțile jucătorului sunt aprobate și se pot număra 
punctele. 
- Dacă un jucător a făcut o greșeală, cărțile lui nu sunt aprobate și jucătorul nu obține 
niciun punct. 
Fiecare jucător câștigă un punct pentru fiecare carte plasată corect. 

Apoi este timpul pentru o nouă rundă – jucătorii adună cărțile și le plasează înapoi lângă 
tabla lor. Zarurile sunt aruncate din nou. Jucătorii pot întoarce sau pot schimba tabla dacă 
doresc. 
Sfârșitul jocului: 
La sfârșitul celor 3 runde, jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă jocul. 
Notă: în caz de egalitate, se joacă o altă rundă pentru a decide câștigătorul. 
 
Reguli de joc pentru un singur jucător 
Constelații poate fi jucat și de către un singur jucător. Regulile rămân aceleași. 
Jucătorul câștigă 5 puncte de fiecare dată când își poziționează corect toate cărțile 
constelație. De îndată ce a câștigat 20 de puncte, jocul se termină. 
Un joc de Fabien Chevillon. 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  
A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte.  
Produs in China de Djeco, Franta.  
Importator: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 
 


