
PUPICI DE NOAPTE BUNA (BISOUS DODO), cod DJ05176 
 
Vârsta recomandată: 3-6 ani.  
Participă 2 jucători (COPILUL care merge la culcare  și ADULTUL care îl pregătește 
de somn). 
Conținutul jocului: 32 cărți de joc, 2 personaje (fetiță/băiețel), 1 pătuț cu cărți 
„așternut”. 
Scopul jocului: ideea este să colecționezi cât mai multe cărți de joc înainte să 
primești următoarele 3 cărți: „așternut”, „pernuță” și„păturică”.  
 
Regulile jocului: Copilul pune unul dintre cele 2 personaje (fetița sau băiatul după 
preferință) în pătuțul din cutie, cu fața în sus, astfel încât să se vadă ochii deschiși. 
Adultul amestecă bine cărțile de joc și le așază cu fața în jos.  
Copilul întoarce câte o carte. Cărțile pe care le întoarce reprezintă pupicii, 
cântecelele și gâdilicii de care se va bucura pe parcursul jocului.  
 
Dar atenție! De fiecare dată când întoarce o carte cu soare, trebuie să renunțe la 
1, 2 sau 3 cărți din teanc (în functie de numărul de sori de pe cartea de joc). 
Cărțile de joc cu soare și cărțile de joc la care a renunțat trebuie puse deoparte 
astfel încât în teanc să ramână doar acțiunile. Când copilul întorce cărțile 
„așternut”,  trebuie să le așeze în cutie astfel încât să pregătească personajul 
pentru somn. În final în teancul de  cărți răman doar acțiunile pe care copilul i le 
dă adultului. Acesta le ia pe rând și îi dă celui mic pupicii, îl gâdilă sau îi cântă 
cântecele, în functie de ce e menționat pe cartea de joc (a se vedea indexul).  
 
Când s-a epuizat teancul de cărți de joc, personajul primeste urări de „noapte 
buna”, apoi este întors pe partea cealaltă să doarmă (acum se vede partea cu 
ochișorii închiși). Somn usor!   
 
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 


