
 

 

Twist up, cod DJ08541 

Vârsta recomandată: 6-99 ani. Pentru 4-6 jucători. 
Conţine: 3 seturi a câte 9 cărţi cu animale (transparente), 3 seturi de cărţi colorate, 30 de cărţi cu 
provocări. 
Scopul jocului: să câştigi împreună cu echipa ta 5 provocări. 
Concept: Twist-up este un joc de cooperare care se bazează pe comunicare. Un jucător din fiecare 
echipă se va uita pe modelul de pe o carte provocare şi va da indicaţii coechiperilor săi despre cum 
să aşeze cărţile pentru a reproduce imaginea. Jucătorii care văd cartea provocare nu vor atinge 
cărţile cu animale şi pe cele colorate, iar jucătorii care trebuie să le aşeze nu trebuie să vadă 
modelul de pe cartea provocare. Rolurile se vor schimba pe parcursul jocului. 
Jucătorii se organizează în echipe de minim 2. Fiecare echipă ia un set de cărţi colorate şi unul de 
cărţi cu animale (transparente). Cărţile cu provocări se amestecă şi se pun în teanc între jucători.  
Pentru fiecare echipă, jucătorul care va descrie coechipierilor modelul pe care trebuie să îl 
reproducă se pune în faţa lor, ia o carte provocare şi apoi se dă semnalul, când încep cu toţii să 
descrie partenerilor poziţiile în care să pună cărţile cu animale şi pe cele colorate. 
Modelul trebuie reprodus din poziţia celui/celor care aşază cărţile, aşa că cel/cei care descriu 
trebuie să ţină cont de asta atunci când dau indicaţii! 
Pe parcursul jocului doar cel/cei care descriu pot să vorbească, ceilalţi doar ascultă indicaţiile şi 
aşază cărţile, nu au voie să vorbească între ei sau să întrebe/ceară alte detalii. 
Atunci când o echipă consideră că a terminat, se opreşte jocului şi se verifică corectitudinea 
modelului. Dacă e corect, echipa câştigă cartea provocare reprodusă. Dacă au greşit, pierd o carte 
câştigată anterior; această carte se pune sub teancul de provocări. 
La următoarea tură, jucătorii schimbă rolurile, astfel că toţi vor ajunge să descrie provocări 
coechipierilor. Jocul este câştigat de echipa care adună prima 5 cărţi cu provocări. 
Un joc de Babayaga. 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani! Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare. 

 Producator: Djeco, Franta 

Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21,  Bucuresti, tel 0212111063  


