
 
 
Mica actiune, Cod DJ08557 
 
Vârsta recomandată: +21/2  ani. Pentru 2-4 jucători. Durata: 10 minute. 
Conține: 6 figurine animale, 20 cartonașe cu provocări, 12 medalii. 
 
Pregătirea jocului: se așează toate animalele la îndemână. Se amestecă cartonașele și se lasă cu 
fața în jos. 
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător. Ia o carte de jos și încearcă să ducă la bun sfârșit   
provocarea indicată, respectiv să pună animăluțul în locul indicat în imaginea de pe cartonaș. 
Fiecare jucător are dreptul la 3 încercări. Vine apoi rândul următorului jucător. 
Provocări (vezi imagini în interior):  
1. Piramida (stivuire): ia figurinele indicate și încearcă să le așezi ca în ilustrație. Piramida astfel 
formată din animale trebuie să reziste min 30 de secunde. 
2. Aruncarea- Ia animalul indicat pe cartonaș și aruncă-l în cutie spre cutie. 
3. Echilibru- Ia animalul indicat pe cartonaș și așează-l pe cap astfel încât să rămână minim 30 
de secunde. 
4. Carusel- Ia animalul indicat pe cartonaș și trece-l de 3 ori prin spatele tău. Trebuie să nu scapi 
animalul pentru a finaliza cu succes provocarea. 
5. Turnul țintă- Ia animalele indicate pe cartonaș; unul dintre ele se așează pe cutie (la o 
oarecare distanță de jucători), iar cu celălalt animăluț trebuie să îl dobori. Provocarea e 
finalizată cu succes dacă animalul de pe cutie cade, fără a conta dacă și cutia e răsturnată. 
6. Aruncă țo prinde- Ia animalul indicat pe cartonaș și aruncă-l în aer cu o mănă. Încearcă să îl 
prinzi folosind tot mâna respectivă. 
Cel care reușeste să ducă la bun sfârșit o provocare, primește o medalie.  
Jocul se termină atunci când toate medaliile au fost câștigate de jucători.  
Câștigă jucătorul cu cele mai multe medalii. 

 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani! Contine piese mici. Pastrati  eticheta pentru referinte ulterioare.  
Producator: Djeco, Franta 
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21,  
Bucuresti, tel 0212111063  
 

 


