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Joc educativ Girafe cu Fular

Continut:
24 cartonase reprezentand gatul girafelor, 6 cartonase reprezentand capul girafelor,
6 planse cu picioarele lor, 1 zar colorat
Pregatirea jocului
• Fiecare jucator alege o plansa cu picioarele unei girafe.
• Imprastiati cartonasele cu gatul si capul girafelor pe masa de joc, cu bulinele
colorate in sus
Scopul jocului
Scopul jocului este acela de a fi jucatorul care va avea cele mai multe fulare la gatul
girafei sale la sfarsitul jocului.
Instructiuni de joc
• Cel mai tanar jucator incepe
• Aruncati zarul si alegeti un cartonas cu bulina colorata in culoarea indicata de
zar. Intoarceti cartonasul. Daca acel card reprezinta:
- Gatul girafei, atunci il puteti adauga la plansa dvs
reprezentand picioarele girafei, completand imaginea.
- Un cap de girafa , dar alta decat cea de pe plansa dvs,
returnati cartonasul pe masa de joc, cu fata in jos si amestecati
din nou cartonasele. Jocul trece mai departe la urmatorul
jucator.
- Un cap de girafa care se potriveste cu cea de pe plansa dvs,
dar inca nu aveti si gatul girafei, returnati cartonasul inapoi pe
masa cu fata in jos si amestecati din nou cartonasele. Jocul
trece mai departe la urmatorul jucator.
- Un cap de girafa care se potriveste cu cea de pe plansa dvs
si aveti si gatul girafei, atunci pastrati cartonasul si completati
imaginea girafei dvs cu piesa lipsa. Nu veti mai putea
adauga alte cartonase cu gatul girafei la imaginea dvs, dar veti
putea in continuare intoarce cartonase cand va vine randul
la joc. Acele cartonase se vor elimina din joc. Jocul trece mai
departe la urmatorul jucator.
• Capul girafei unui alt jucator si deja aveti un cap pentru girafa dvs, puteti
sa plasati cartonasul pentru a completa imaginea girafei unui alt jucator,
impiedicandu-l astfel sa isi mai adauge cartonase de mijloc (cu partea
reprezentand gatul) la plansa lui de joc. Nota: Celalalt jucator va putea in
continuare sa ridice cartonasele ramase pe masa, dar acestea se vor elimina apoi
din joc.
• Daca atunci cand va vine randul sa dati cu zarul, nu mai gasiti cartonase potrivite
la culoare, jocul trece la urmatorul jucator.
• Jocul continua pana cand toti jucatorii si-au completat imaginea cu girafa.
Fiecare jucator va numara cate fulare poarta girafa sa.
Castigatorul
Cel care are cele mai multe fulare la gatul girafei sale castiga jocul.
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