
LEARNING KITDS Joc interactiv - Lista de cumparaturi (PA-9103) 

Instructiuni 

Setul include: 56 carduri cu liste de cumparaturi, 52 jetoane cu imagini cu produse, 2 cosuri 3D, 2 
carnetele, 2 creioane, instructiuni. 

Pregatirea pentru joc: Jucatorii scot toate piese din cutie, asambleaza cosurile 3D si primesc fiecare 
cate un carnetel si un creion. Jetoanele cu produse se vor pune pe fundul cutiei si listele de 
cumparaturi se vor pune cu fata in jos langa cutie. Jucatorii decid durata jocului sau numarul de 
runde  (pentru un joc mai dificil puteti decide sa folositi 2 carduri cu liste de cumparaturi la fiecare 
runda). 

Scopul jocului: Fiecare jucator trebuie sa incerce sa cumpere toate produsele de pe lista sa de 
cumparaturi si sa castige cele mai multe puncte (exprimate sub forma de preturi pe spatele 
jetoanelor). 

Inceputul jocului: Cand toti jucatorii sunt pregatiti, ei trag un card cu lista de cumparaturi si incearca 
sa stranga produsele in cosurile de cumparaturi. Cand un jucator finalizeaza o lista, runda ia sfarsit si 
jucatorii noteaza punctele de pe jetoane in carnetel. Castigatorul rundei care a reusit sa stranga in 
cos toate produsele de pe lista de cumparaturi primeste bonus 15 puncte. Jucatorii pun cardurile cu 
cumparaturi folosite la fundul teancului si trag unele noi pentru runda urmatoare.  

Nota: Daca nici unul dintre jucatori nu reuseste sa adune toate produsele de pe lista, atunci runda se 
termina cand nici unul dintre jucatori nu mai reuseste sa gaseasca jetoane cu produse pentru lista sa 
si jucatorii isi noteaza in carnetel punctele de pe jetoanele pe care au reusit sa la stranga si nimeni nu 
primeste cele 15 puncte bonus. 

Sfarsitul jocului: Cand durata jocului sau a numarului de runde stabilite ia sfarsit, jocul se termina si 
castigator este jucatorul cu numarul cel mai mare de puncte.  

Distractie placuta! 

 


