
Zanimatch, joc de observație, cod DJ05153 
 
Vârsta recomandată: + 5 ani. Pentru 2 - 6 jucători.  
Conține: 12 cărți mari (‘trivia’), 60 cărți ilustrate cu animale. 
Scopul jocului: să fii primul care scapă de toate cărțile din mână.  
Pregătirea jocului: Începe cel mai tânăr jucător și se joacă în sensul acelor de 
ceasornic. Se împart câte 8 cărți cu animale fiecărui jucător, restul se lasă în teanc. 
Cărțile mari (trivia) se pun între jucători, cu fața în jos. 
 
Reguli de joc: Primul jucător întoarce o carte trivia și o pune cu fața în sus între 
jucători. Toți jucătorii verifică ce cărți au și trebuie cât mai repede să identifice dacă 
au în mână animale de pe cartea trivia. Câștigă cel care a ales primul corect o carte 
pe care o pune jos; are astfel dreptul să scape de ea. Dacă a greșit însă, ia cartea 
înapoi, plus încă alte 2 cărți din teancul cu animale, ca penalizare.  
Ceilalți jucători, chiar dacă au animale care se regăsesc  pe cartea trivia, își iau 
cărțile înapoi. 
Fiecare jucător întoarce în acest mod câte o carte trivia, și jocul continuă în același 
mod (cărțile trivia se rejoacă). 
Câștigă cel care scapă primul de toate cărțile cu animale din mână. 
 
Variantă alternativă de joc: 
Se întoarce o carte trivia și se pune între jucători, fiind vizibilă tuturor. Se numără 

cu voce tare până la 5, apoi se întoarce cartea trivia cu fata in jos. Pe durata 

numărătorii, toți jucătorii se uită  la cartea trivia cu atenție. Jucătorii pun jos toate 

animalele pe care le au în mână și consideră că erau pe cartea trivia; se reîntoarce 

cartea trivia pentru verificare. Jucătorii care au pus jos animale care nu se regăsesc 

pe cartea trivia jucată, iau animalul respectiv înapoi, plus încă o carte animal ca 

penalizare. Cartea/cărțile cu animale alese corect se scot din joc.  

Câștigă cel care are cele mai puține cărți animale în mână după ce se joacă toate 

cărțile trivia. 

 
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 


