
Sardine, joc de memorie Cod DJ05161 

 

Vârsta recomandată: + 5 ani. Pentru 2 - 4 jucători. 

Conţine 40 de sardine, 10 cărți mari ”cutii cu sardine” (au ilustrați mai mulți pești, 

diferit colorați). 

Scopul jocului: să aduni cât mai multe sardine. 

Reguli de joc: Se împart câte 5 cărți cu pești fiecărui jucător, iar restul se lasă în 

teanc. Cărțile ”cutii” cu sardine se amestecă și se lasă cu fața în jos, la îndemâna 

tuturor. Fără a se uita la cărțile primite, jucătorii le așază în fața lor, una câte una. 

Se întoarce prima cutie cu sardine și jucătorii încearcă să memoreze peștii (se poate 

stabili un timp maxim, sau până când toți jucătorii sunt gata). Apoi, cutia se închide 

(cartea se întoarce din nou cu fața în jos), și începe ”pescuitul”: fiecare jucător se 

uită la cărțile sale și pune jos acei pești care consideră că se regăsesc pe cartea cutie 

jucată. (Notă! Dacă au 2 cărți identice, pun jos doar 1). 

Când toți jucătorii au pus jos peștii pe care îi consideră potriviți, se deshide din nou 

cutia cu sardine pentru verificare: jucătorii păstrează peștii ghiciți corect. Dacă însă 

un jucător a greșit, dă jos 2 cărți câștigate anterior, pentru fiecare pește ales dar 

care nu este în cutia cu sardine jucată!  

Notă: dacă nu are suficiente cărți, jocul merge mai departe.  

La finalul unei astfel de ture, jucătorii își completează mâna pentru a avea iar 5 

cărți, pe care le pun cu fața în jos, dar atenție, nu au voie să se uite la cărțile noi 

luate din teancul de rezerve. Se întoarce o nouă cutie cu sardine, și memoria 

jucătorilor este iar pusă la încercare.  Jocul continuă astfel până când jucătorii nu 

mai au pești (dacă cutiile cu sardine nu au fost jucate și teancul de rezerve a fost 

consumat, jucătorii joacă cu ce pești mai au fiecare).  

Câștigă jucătorul care a adunat pe parcursul jocului cât mai mulți pești, memorând 

corect sardinele din cutie și având puțin noroc să le aibă printre cărțile sale.  

 
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 


