
Ludo&Co Junior, cod DJ05226 

 

Vârsta recomandata: 3-6 ani. Pentru 2-4 jucători.  

Jocul conține: 1 planșă de joc cu doua fete, 4 pioni, 2 zaruri. 

 

Ludo  

Reguli de joc: Se intră în joc doar dacă dai cu zarul 6. Tabla trebuie parcursă  în sensul 

acelor de ceasornic. Pionul se mișcă atâtea pătrățele câte indică zarul. Dacă dai 6 mai dai 

cu zarul o dată.  Dacă ajungi într-un pătrăţel ocupat de piesa altui jucător, piesa acestuia 

iese din joc. Respectivul jucător trebuie să aștepte un nou 6 pentru a reintroduce pionul 

în joc. Pionii nu pot să sară unul peste altul. Indiferent de cât indică zarul, trebuie să te 

oprești în căsuța din spatele pionului întâlnit în drum.  Cum ajungi în rai:  Dupa ce a parcurs 

intregul circuit de pe tabla de joc, pionul se opreşte la baza scării care duce spre rai. Treptele 

scării sunt numerotate de la 1 la  3. Pentru a  muta pionul pe treapta 1 trebuie să dai cu zarul 

1, pentru treapta 2 trebuie să dai 2, şamd până la treapta 3.  

Joc clasic cu pioni 

Scopul jocului: să fii primul care ajunge in centrul spiralei  la poziția cu numărul  30. 

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

ceasornic. Fiecare jucător la rândul său dă cu zarul și mută pionul atâtea pătrate câte 

indică zarul. Când pionul ajunge pe un pătrat ocupat de un alt pion, trebuie să se 

întoarcă înapoi la pătratul de unde a plecat.   

Sfârșitul jocului:  Primul jucător care ajunge la pozitia  30 care se afla in centrul 

spiralei câștigă jocul. Dar ATENŢIE!!!   jucătorul trebuie să dea cu zarurile  exact 

numărul de pătrate pe care le mai are de parcurs .  Dacă zarurul indica o cifra  mai 

mare decât numărul de pătrate care îl despart de victorie (pătratul 30), 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 


