
Joc clasic cu pioni (Goose game), cod DJ05212 

 

Vârsta recomandata: 5-12 ani. Pentru 2-4 jucători.  

Conține: 1 planșă de joc, 4 pioni, 2 zaruri. 

Scopul jocului: Fii primul care ajunge la căsuța cu numărul  63.  

 

Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător. Jocul este jucat apoi în sensul acelor de 

ceasornic. Fiecare jucător la rândul său aruncă ambele zaruri și mută pionul atâtea 

căsuțe câte indică zarurile. Când pionul ajunge pe o căsuță ocupată de un alt pion, 

trebuie să se întoarcă înapoi la căsuța de unde a pornit.   

La prima aruncare cu zarurile, în cazul în care un jucător dă cu zarurile 9, format din 6 și 

3, el înaintează la căsuța 26.  În cazul în care dă  9 format din 4 și 5, el înaintează la 

căsuța  53.  

Căsuțele "fluture" 9, 18, 27, 36, 45 și 54, permit jucătorilor să înainteze dublu față de 

suma indicată de zaruri. 

Căsuțe speciale:  

6 – Pasăre în zbor: Jucătorul înaintează la căsuța 12.  

19 – Odihna bufniţei: Jucătorul stă o tură.  

31 – Pânza de păianjen: jucătorul trebuie să aștepte până când un alt pion ajunge pe 

această căsuță pentru a putea muta.  Apoi trebuie să se întoacă la căsuța ocupată anterior 

de către jucătorul care tocmai i-a luat locul.  

42 - Păianjenul: Jucătorul se întoarce la căsuța 30.  

52 – Nuca închisă: jucătorul trebuie să aștepte până când un alt jucător ajunge pe această 

căsuță pentru a muta. El trebuie să se deplaseze apoi la căsuța ocupată anterior de către 

jucătorul care tocmai i-a luat locul.  

58 - al căderilor de pietre: Jucătorul revine la căsuța de pornire (numărul 1) de pe tabla 

de joc.  

Sfârșitul jocului:  Primul jucător care ajunge la căsuța 63 câștigă jocul.  

Dar ATENŢIE!!!   jucătorul trebuie să dea cu zarurile  exact numărul de pătrate pe care le 

mai are de parcurs.  Dacă scorul zarurilor este mai mare decât numărul de căsuțe care îl 

despart de victorie, el trebuie să înainteze şi apoi să se întoarcă conform numărului 

indicat de zaruri.  

 



AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 

Producator: Djeco, Franta. 

Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


