
 
 
Folanimos, joc de societate, cod DJ08465 
 

Vârsta recomandată: 4-10  ani. Pentru 2 - 4  jucători. Durata: 10 minute. 
Conține: 24 cărți: 12 “cap” și 12 “corp”; 24 cărămizi (cărți mai groase): 12 “cap” și 12 “corp” 
 
Scopul jocului: să obții cât mai multe cărți de joc.  
 
Pregătirea jocului: Se aleg separat cărțile cap și cele corp. Se amestecă fiecare teanc și se 
formează 2 seturi de cărți (cap si corp). 
Cărămizile corp se așează în linie, cu fața în sus, între jucători. Apoi se așează câte o carte cu 
cap, aleatoriu, în dreptul fiecărei cărămizi corp, fără a forma animale cu cap și corp de același 
fel (fără să fie ”corecte”). Restul jocului se va juca cu aceste noi animale amuzante formate. 
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător și se joacă în sensul acelor de ceasornic.  
Fiecare jucător la rândul său, ia o carte corp și o pune pe masa de joc astfel ca toți să o poată 
vedea. Toți jucătorii trebuie să identifice cât mai repede printre animalele amuzante, care are 
același corp și apoi repede să imite sunetul scos de animalul al cărui cap se află la poziția 
corpului de pe cartea de joc din tura respectivă.  
Exemplu: (vezi imaginile din interior) se întoarce cartea cu corpul șarpelui, trebuie să fii primul 
care face ca o văcuță (animalul amuzant format la începutul jocului are corp de șarpe și cap de 
văcuță). 
Primul jucător care imită corect sunetul de animal câștigă cartea corp jucată. 
Jocul se termină atunci când toate cărțile au fost câștigate. Câștigă cel care are cele mai multe 
cărți câștigate. 
 
Notă: pentru un joc și mai interesant, cărțile cap și cele corp se pot amesteca împreună, 
formând un singur teanc. Atunci când se întoarce o carte cap, se caută cărămida cu corpul 
animalului amuzant și se imită sunetul scos de animalul cu corpul respectiv. 
 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 2 ani. Conţine piese mici care pot fi inghitite. 
Producator: Djeco, Franta. 
Importator si Distribuitor: BORIBON COM, Bucuresti, str. Viitorului nr.21, Tel. 0212111063 

 


