
 
 

DJ08554 Little Balance, joc de îndemânare și cooperare 
 
Vârsta recomandată: 2½ – 5  ani. Pentru 2-4  jucători.  
Durata unei ture de joc: 10 minute. 
Conține: o tablă de joc  (iaz) care se asamblează din 2 jumătăți, 4 figurine broscuțe, 12 tokenuri 
nuferi, 15 tokenuri care reprezintă punctele câștigate, 12 piese cilindrice (tulpini). 
 
Scopul jocului: să construiești nuferi cât mai înalți și să reușești să pui o broscuță în vârf. 
 
Pregătirea jocului: Se asamblează tabla de joc, iazul, astfel încât toți jucătorii să ajungă la ea. 
Numărul pieselor care se pun în joc se poate adapta în funcție de vârsta jucătorilor (ex. pentru 
cei mici, se poate juca cu doar 4 tulpini, 4 nuferi, 4 broscuțe; cu cât jucătorii au mai multă 
dexteritate, cu atât se pot introduce mai multe piese de joc). Piesel se împart egal între jucători. 
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător, punând o tulpină pe planșa de joc (pe oricare din 
cercurile de apă desenate pe planșa de joc). Este rîndul următorului jucător să pună o piesă; 
poate alege să pună în joc o nouă tulpină, sau să construiască peste cea a primului jucător. 
Piesele jocului se suprapun în următoarea ordine: tulpină, nufăr, tulpină din nou, nufăr, samd, 
până când nu mai sunt tulpini și nuferi. La final, se așează broscuța în vârful coloanei. Dacă 
piesele se răstoarnă, tura se termină. Dacă nu se răstoarnă, toți jucătorii câștigă, și fiecare 
primește câte un punct (token câștigător). 
Fiecare jucător trebuie să pună una dintre piesele sale peste cea pusă anterior de jucătorul 
dinaintea sa, sau o nouă tulpină din cele pe care le-a primit la începutul jocului, pe locurile 
rămase goale pe planșa de joc. 
       Versiune pentru copii mai mari: 
Scopul este să construiți o coloană cât mai înaltă. Pentru aceasta, jucătorii ocupă cercurile de pe 
planșa de joc cu 1, 2 sau 3 broscuțe. Astfel, rămân mai puține posibilități de a începe noi 
coloane, iar jucătorii sunt obligați să își suprapună piesele. Încearcă să ajungi cu broscuțele cât 
mai sus ! 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani! Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare.  
Producator: Djeco, Franta 
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21,  Bucuresti, tel 0212111063  
 
 
 


