
 
   
DJ08143 BINGO MEMO DOMINO  
Varsta recomandata: + 3 ani. Pentru 1- 4 jucǎtori.  
Conţine: Domino 28 piese, Bingo 25 piese, Memo 30 piese.  
Reguli de joc DOMINO: Amestecăm piesele şi le împărţim în mod egal dupa cum urmeaza: 2 
jucători –cate 9 piese, 3 jucători- câte 6 piese, 4 jucători - câte 5 piese, 5 jucători - cate 4 piese. Jocul 
începe cu cel mai tânăr jucător, urmat de restul jucătorilor, în ordinea arătătorului ceasului. Se 
aşează prima piesă. Urmǎtoarea piesǎ trebuie sǎ aibǎ un capăt identic cu unul dintre capetele 
şirului de piese aflate pe masa de joc. Dacă jucǎtorul nu are o astfel de piesă, ia o piesă dintre cele 
neîmpărţite. Câştigă cel care termina primul piesele.  
Reguli de joc BINGO: Fiecare jucǎtor primeşte o tablǎ de joc. Jucǎtorul care începe jocul învârte 
ruleta şi aşeazǎ pe tablǎ sa piesa de culoarea indicata de sǎgeatǎ; dacǎ aceasta este deja pe tablǎ, 
continuǎ urmǎtorul jucǎtor. Câştigǎ cel care completeazǎ primul tabla.  
Reguli de joc MEMO pentru 3-4 ani: la începutul jocului piesele se amestecǎ şi se aşeazǎ cu 
imaginea în sus pe linii ordonate. Copilul trebuie sǎ facă perechi din piesele identice şi sǎ le dea 
deoparte pânǎ eliminǎ toate piesele.  
Pentru copii peste 4 ani: La începutul jocului piesele se amestecǎ şi se aşeazǎ cu imaginea în jos, pe 
şiruri ordonate (ex. 5 rânduri şi 6 coloane). Fiecare jucǎtor, alege douǎ piese; dacǎ sunt identice le 
scoate din joc, iar dacǎ nu, le aratǎ tuturor jucǎtorilor şi le pune la loc în aceeaşi poziţie, reţinând 
imaginile. Se continuǎ în acest mod pânǎ la eliminarea completǎ a pieselor din joc. Câştigǎ cel care 
reuşeşte sǎ adune cele mai multe perechi.  
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, pericol de sufocare. A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane 
adulte. Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare.  
Producator: Djeco, Franta.  
Importator si Distribuitor: BORIBON COM SRL Tel. 021 2111063, Bucuresti, str. Viitorului nr.21 


