
Inchide cutia, joc de aritmetica mentala 
 
Vârsta recomandată: 6-99  ani. Pentru 1 - 4  jucători. 
Conține: 1 cutie din lemn cu 9x4 segmente mobile (închis/deschis) numerotate (cate unul pe fiecare latura a 
cutiei), 2 zaruri. 
 
Scopul jocului: să închizi cât mai multe cifre la fiecare tură. După 10 ture, să ai cele mai puține puncte. 
Pregătirea jocului: La începutul fiecărei ture se deschid (ridică) toate cifrele. 
 
Reguli de joc: O rundă de joc are 10 ture, în care fiecare jucător are dreptul să arunce cu zarul. Jucătorii dau cu 
zarul până când nu mai pot închide nicio cifră. 
Primul jucător dă cu ambele zaruri, având mai multe posibilități: poate înhide una sau mai multe cifre, cu o 
singură condiție, respectiv ca suma cifrelor închise să fie egală cu suma indicată de cele 2 zaruri aruncate. 
Exemplu: la aruncarea cu zarurile ies cifrele 2 și 5, adică un total de 7. Jucătorul poate închide oricare dintre 
variantele: 
Căsuța cu 7; Căsuțele 2 și 5; Căsuțele 6 și 1; Căsuțele 3 și 4; Căsuțele 4, 2 și 1. 
Jucătorul continuă după ce închide cifrele cu o nouă aruncare cu cele 2 zaruri, respectînd aceleași reguli. Tura 
jucătorului se termină atunci când nu mai poate închide nicio cifră rămasă (nu mai are posibilitatea să facă nicio 
combinație de cifre pentru a închide suma cifrelor indicare de zaruri). Se notează suma cifrelor rămase deschise. 
Exemplu: dacă au rămas deschise căsuțele cu 9, 6 și 2, punctajul la finalul turei este 17. 
Dacă reușești să închizi toate numerele la o tură, se numește că ”ai închis cutia”. Nu primești niciun punct (toate 
cifrele sunt închise, dar toți ceilalți jucători primesc 20 de puncte). 
Apoi continuă următorul jucător, respectînd aceleași reguli. 
După 10 ture, fiecare jucător își adună toate punctele (totalul de la fiecare tură avută). Câștigă cel care are cel 
mai mic total în urma celor 10 ture. 
 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, contine piese mici care pot fi inghitite. 
Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare. Producator: Fridolin, Germania. 
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21, Bucuresti, tel 0212111063  

 


