
 

 

DJ08553 Mica asociere 

 
Vârsta recomandată: 2 1/2  ani - 5 ani. Număr jucători: 2 – 4. 
Conţine: 3 figurine animale (iepure, broasca, vaca), 3 planşe rotunde mediu, 30 de cărţi câte 10 aparţinând  
fiecărui mediu.  

Mediul 
iepurelui: 
gradina 
Cuprinde: 
morcov            
salată 
arici                  
melc 
stropitoare      
greblă 
sperietoare     
coș 
tomate             
iepurele 

Mediul 
broascuţei:  
 iazul.  
Cuprinde: 
frunză de nufăr       
fluture 
rață                           
pui de raţă 
libelulă                     
peşte 
broască țestoasă    
stârc 
barcă                        
broascuţa 

Mediul văcuţei: 
 
lunca.  
Cuprinde: 
jgheab                   
măr 
clopot                    
gard 
pasăre                   
floare de mac 
vas lapte               
stup 
albină                    
văcuţa 

Pregătirea jocului: iepurele, vaca și broasca și cele 3 planşe mediu sunt plasate în centrul mesei. 
Cele 30 de cărți sunt amestecate și plasate într-o grămadă; ele reprezintă stiva. 
Reguli de joc: Cel mai tânăr jucător întoarce o carte din stivă.  
Toți copiii se uite la această carte și caută să descopere cărui mediu îi aparține. 
Odată ce au descoperit, se grăbesc să apuce animalul corespunzător și să îl aşeze pe planşa mediu potrivită. 
Primul jucător aşează animalul corect câștigă cartea. (Exemplu: cartea întoarsă este peștele,  
peștele este parte din mediul broascuţei: Iazul. 
Cel mai rapid jucător care aşează broasca pe planşa «iaz» câștigă cartea «pește».) 
Dacă un jucător greșeşte, el pune o carte câștigată anterior sub stiva. (Daca el nu are înca nicio carte câştigată,  
nu se întâmplă nimic). 
Apoi jucătorul din stânga celui mai tânăr jucător întoarce o nouă carte și jocul continuă.  
Cine câștigă? În funcție de timpul de joc dorit, sunt două variante de joc: 
 1. câștigă jucătorul care a câștigat cele mai multe cărţi, atunci când nu mai există cărți în stivă 
 2. câștigă primul jucător care a câștigat 5 cărți. 

 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 2½  ani. Conţine piese mici care pot fi înghițite.  
Păstrați aceste informații pentru referințe ulterioare.   
Producător: Djeco, Franta. 

Importator și Distribuitor:  BORIBON COM București, str. Viitorului nr.21, Tel. 021 2111063  
 


