
Tip top clap - joc de mimă, cod DJ05120 

 

Vârsta recomandată: 6-99 ani. Pentru 2-5 jucători. 

Conţinutul jocului: 32 cărţi de joc (4x8 sunete sau gesturi de mimat). 

Scopul jocului: să memorezi sunetele şi gesturile în ordinea corectă; înainte de începerea 

jocului, pachetul de cărţi se aşază în mijlocul suprafeței de joc.  

 

Reguli de joc: începe cel mai tânăr jucător întoarcând o carte pe care o pune cu faţa în sus lângă 

pachetul de cărţi. El mimează sunetul sau gestul indicat de cartea de joc. La rândul său, următorul 

jucător întoarce o carte pe care o aşază cu faţa în sus deasupra primei cărţi întoarse de primul 

jucător. Acesta va trebui să mimeze sunetul sau gestul mimat de primul jucător şi apoi pe cel de 

pe cartea de joc întoarsă de el. Jucătorul care urmează va trebui să mimeze sunetele sau gesturile 

jucătorilor dinaintea lui, în ordinea corectă, apoi va trebui să mimeze sunetul sau gestul de pe 

cartea întoarsă de el. Şi tot aşa până când unul dintre jucători greşeşte. Când unul dintre jucători 

greşeşte, acesta trebuie să ia o carte întoarsă ca penalizare. Celelalte cărţi se pun deoparte. Acum 

jucătorul care a pierdut această rundă trebuie să întoarcă o nouă carte şi să mimeze primul sunet 

sau gest al noii runde a jocului. Când se consumă toate cărţile din teanc, se amestecă cărţile şi se 

formează un nou teanc.   

P.S. nu e permis să te mai uiţi încă o dată la cărţile întoarse.    

Timpul de desfăşurare a jocului: la început, jucătorii hotărăsc cât va dura jocul.  

Câştigătorul este cel care are cele mai puţine penalizări (pot exista mai mulţi câştigători). 

 

Sunetele sau gesturile de mimat: 

1. aplaudă                                    

2. fluieră ca o pasăre 

3. fă cu ochiul                              

4. mimează sunetul unei băşinuţe☺ 

5. loveşte masa cu palma          

6. scoate limba 

7. miaună                                     

8. loveşte podeaua cu piciorul 
 

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 


