
 
 
HOP HOP HOP! Joc de cooperare, cod DJ08408 
 

Vârsta recomandata: +4 ani. Pentru minim 2 jucători Durata jocului: 15 minute 
Conținut: 1 set cu 4 planșe de joc ilustrate (pajiștea de la poalele munților, drumul de țară, apa, 
stâna), o stână cu structură de lemn, 1 pod și 10 piloni de susținere, 1 băț de lemn, figurine: 1 
ciobăniță, 9 oi, 1 câine, 1 zar cu imagini. 
 
Scopul jocului: toți jucătorii se unesc și joacă împotriva vântului. Turma de oi trebuie să ajungă 
la adăpost înainte ca vântul să distrugă podul. Vor reuși jucătorii să colaboreze astfel încât să 
ducă toate animalele în siguranță la stână? 
 
Pregătirea jocului: se așează piesele pe zonele corespunzătoare, respectiv oile, cățelul și 
ciobănița pe pajiștea de la poalele munților, podul peste apă, stâna pe locul cu fân (vezi desen 
în manual).  
 
Reguli de joc: se joacă în sensul acelor de ceasornic. Începe cel mai tânăr jucător. Se dă cu zarul 
și se mută câte o piesă, la alegere, astfel: 

- zarul arată o floare: se mută piesa aleasă de pe planșa cu munte, pe planșa cu drumul de 
țară 
- zarul arată pod: se mută piesa aleasă de pe drumul de țară, pe pod  
- zarul arată stâna: se mută piesa aleasă de pe pod, la stână 
- zarul arată un soare: se mută piesa aleasă pe următoarea planșă de joc 
- zarul arată 2 oi: se mută 2 oițe pe următoarea planșă de joc 
- zarul arată vânt: răstoarnă câte un stâlp al podului cu ajutorul bățului 

Important: ciobănița este de fiecare dată prima, merge înaintea oilor de pe o planșă pe alta. 
Câinele este mereu ultimul, pentru a apăra oile  
Jucătorii câștigă dacă reușesc să ducă toate personajele la stână (ciobănița, oile, cățelul) înainte 
ca vântul să distrugă podul. Dacă podul este răsturnat și nu sunt toți la adăpost, jucătorii pierd 
tura. 
Câștigă jucătorul care construiește primul piramida de pe planșa de joc. 
 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 2 ani. Conţine piese mici care pot fi inghitite. Pastrati eticheta pentru referinte 
ulterioare. Producator: Djeco, Franta. 
Importator si Distribuitor: BORIBON COM, Bucuresti, str. Viitorului nr.21, Tel. 0212111063 

 


