
 
DouzAnimo,  joc de cooperare Cod DJ08530 
 
Vârsta recomandată: 5-10 ani. Pentru 2-4 jucători.  
Conţine 12 piese „animale” compuse din câte 3 părți (fiecare animal va fi compus dintr-o piesă mare centrală și 
2 piese mai mici, extremitățile), 4 jetoane animale (zebră, gazelă, girafă și broască). 
Scopul jocului: Recompune toate animalele înainte de finalul rundei a patra. 
Pregătirea jocului: Aranjați cele 12 piese centrale cu fața în sus în jurul pieselor mici, într-un cerc (vezi ex. în 
broșură) – acesta constituie circuitul jocului. Apoi, poziționați cele 4 jetoane – zebra, gazela, girafa și broasca, 
lângă leu. 
 
Reguli de joc 
Cel mai tânăr jucător începe, urmat de ceilalți jucători, în sensul acelor de ceasornic.  
Primul jucător ia jetonul zebră și îl plasează pe piesa centrală cu leu; jucătorul trebuie să încerce acum să găsească 
cele 2 piese care completează animalul. 
Jucătorul alege oricare 2 dintre piesele mici din centru și le întoarce cu fața în sus. 
• Dacă cele 2 piese se potrivesc cu animalul căutat, jucătorul le poziţionează lângă piesa centrală, completând 
astfel animalul. Bravo! 
• Dacă doar o piesă se potrivește, jucătorul poziționează doar piesa respectivă lângă cea centrală și  piesa care 
nu e potrivită rămâne cu fața în jos, pe masă. 
• Dacă niciuna dintre piese nu se potrivește cu animalul, jucătorul le lasă pe amandouă cu fața în jos, pe masă.  
Jucătorul mută apoi jetonul zebră la următorul animal din circuit, în sensul acelor de ceasornic. Acum este rândul 
următorului jucător să încerce să găsească piesele care se potrivesc animalului de pe jeton, alegând 2 piese mici 
noi pe care le întoarce cu fața în sus... și așa mai departe. 
Când jetonul zebră ajunge iar la piesa leu, se scoate din joc și se înlocuiește cu jetonul gazelă. Tot așa, când 
jetonul gazelă se întoarce la leu, este înlocuit cu jetonul girafă, iar în cele din urmă, când girafa ajunge la leu, se 
înlocuiește cu jetonul broască. 
Când un jeton ajunge pe un animal care a fost completat, jucătorul îl mută la următorul animal. 
Când un jeton ajunge pe un animal care a fost parțial finalizat (are piesa centrală și o piesă mică), jucătorului îi 
este permis să întoarcă doar o singură piesă mică. 
Jucătorii au voie să discute împreună opțiunile pentru a decide ce piese să întoarcă, dar decizia finală revine 
jucătorului al cărui rând este. 
 
Sfârșitul jocului: 
Jocul se termină când toate animalele au fost completate. Bravo – jocul este câștigat! 
Jocul se termină, de asemenea, când jetonul broască se întoarce la leu. Dacă în acest moment, sunt animale 
care nu au fost completate, jocul este pierdut. Jucătorii au șansa să încerce din nou! 
 
Notă 1. La primele încercări, puteți să jucați cu mai puține animale, respectiv piese.  
Notă 2. Versiune expert: În versiunea expert a jocului, se folosesc doar jetoanele cu zebra, gazela și girafa, iar 
jucătorii au doar 3 runde pentru a găsi cele 12 animale.  
 
Un joc de Sébastien Decad. 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte.  
Producator: Djeco, Franta.  
Importator si distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 
 


