In cautarea lui Dory (623606 )
Reguli
Joc pentru: 2-6 jucatori; Varsta recomandata: 3 ani +, Durata jocului: 15 minute
Jocul contine: 1 tabla de joc, 6 pioni in culori diferite, un zar cu culori
Inoata in adancurile oceanului alaturi de Dory si prietenii ei. O multime de surprize te asteapta
printre corali. Micutii curiosi si inteligenti vor trece cu usurinta peste toate capcanele. Inaintarea pe
tabla de joc sa face in functie de culoare indicata de zar. Din acest motiv jocul este potrivit si pentru
copiii cu varsta mai frageda care inca nu stiu sa numere.
Obiectivul jocului
Scopul jocului este sa fii primul care ajunge pe campul galben, acolo unde se afla parintii lui Dory.
Regulile jocului
Aseaza tabla de joc pe mijlocul mesei. Fiecare jucator isi alege un pion si il aseaza in patratul cu
sageata. Jucatoul caruia ii place cel mai mult sa inoate sau cel cu varsta cea mai mica incepe jocul.
Jucatorul al carui rand este da cu zarul si isi muta pionul pe casuta in culoarea indicata de zar. Daca
casuta are si un simbol, continua jocul in functie de semnificatia simbolului.
Simbolurile si semnificatia lor
Alge
Ai ramas blocat printre alge. Stai o tura.
Scoica
Este foarte distractiv sa inoti! Jucatorii vor canta impreuna un cantecel despre apa, pestisori, curenti
marini etc. Ca recompensa pentru minunatul cantecel toti jucatorii inainteaza o casuta.
Pestisor
In adancu l apelor poti vedea o multime de pesti si animalute marine. Numeste 3 pestisori sau 3
animalute marine si inainteaza o casuta. Daca nu poti numi nici unul, stai o tura.
Steluta de mare
Cauta si gaseste ceva care are legatura cu apa. Daca reusesti acest lucru inainteaza o casuta. Daca
nu stai o tura.
Calut de mare
Inoata pe tablita de joc folosind stilul preferat de inot. Da un nume acestui stil de inot si ca
recompensa poti inainta o casuta.
Jocul se desfasoara in sensul acelor de ceasornic, cu jucatorii care dau pe rand cu zarul. Pe fiecare
casuta de joc pot sta in acelasi timp mai multi pioni.

Sfarsitul jocului
Castigator este jucatorul care ajunge primul pe campul galben. Ultima culoare data la zar trebuie sa
fie galben. Daca jucatorul da o alta culoare, nu mai poate avansa si ramane pe loc pana la runda
urmatoare.
Distractie placuta !

