
Joc interactiv - Super eroi in actiune 

Scenariu:

O multime de lucruri ciudate se intampla pe Taramul Super Eroilor! Oare ce pun la cale Penny, Marvin, Pisicuta 
Fermecata, Ducky, Leo si Ele? Se zvoneste ca se folosesc de Super Puterile lor pentru a creste si a se micsora dupa 
bunul plac! Foloseste-te si tu de Super Puterea ta "Atentia" si hai sa vedem cine castiga! 

Contine: 54 carduri de joc cu Super Eroi animalute, 2 carduri cu Super Puteri (1A si 1B), 1 figurina Super Erou, 
instructiuni in limba engleza

Inainte de a incepe jocul familiarizati-va cu piesele de joc: cele 6 animalute Super Eroi; dimensiunile personajelor – 
fiecare personaj are 3 dimensiuni; gesturile si sunetele animalutelor. Puteti sa improvizati sau sa folosisti modelul propus
in instructiuni .

Sunet Gest

Ooh, ooh, aah, aah Scarpinati-va la subsoare cu ambele maini.

Bbbrrr Indoiti o mana si spijiniti-va nasul pe ea. Cealalta mana o 
miscati in sus si in jos pe langa corp.

Grraaauuuu Intindeti degetele asa cum fac leii si prefaceti-va ca apucati
ceva sau atacati.

Quack Quack Intindeti aripile ca o rata.

Meow Meow Scaoteti ghearele ca o pisica si prefaceti-va ca zgariati sau
ca va ascutiti degetele.

Oink oink Rostogoliti-va ca un purcel, folosindu-va de maini.

Cele 2 carduri cu 2 Super Puteti reprezinta regulile sau conditiile jocului.

1A – Imitati sunetul animalutului mai mare.
1 B – Imitati sunetul animalutului mai mic.

Scopul jocului: Jucatorul care scapa primul de cardurile de joc castiga jocul si este declarat Super Eroul Atent.

Rezumatul jocului: Fiecare jucator are un teanc de carduri in fata sa. De fiecare data, in centrul zonei  de joc vor exista 
2 carduri ca animalute. Jucatorii se vor intrece pentru a fi primul /prima care scot sunetul animalutului mai mare. 
Jucatorul care imita primul corect sunetul ia un card din teancul sau si il pune peste cardul cu animalutul imitat. Care 
animalut este acum cel mai mare? Castiga jocul scapand primul de cardurile de joc. 

Pregatirea pentru joc 

1.Amesteca cardurile cu Super Eroi. Imparte cate 8 carduri fiecarui jucator. Cardurile impartite se vor in tine sub forma de
teanc, cu fata in jos.Ia cardul cu Super Puterea 1 A si pune-l in centrul zonei de joc.Pune figurina cu Super Erou alaturi, 
astfel incat toti jucatorii sa poata ajunge la ea. Pune 2 carduri cu Super-Eroi in centru, iar restul de carduri raman cu fata 
in jos. Competitia incepe. Toti jucatorii se uita la carduri si incearca sa ghiceasca cat mai repede care este cel mai mare 
Super Erou. Jucatorul care imita primul corect Super Eroul respectiv "scapa" de un card din teancul sau si il pune peste 
cardul cu Super Eroul pe care l-a imitat. Daca jucatorul nu imita corect sunetul si pune cardul de joc in centru sau nu 
este clar cine a fost cel mai rapid jucator, jucatorul va trebui sa ia cardul inapoi. Apoi,tura se repeta. Care animalut este 
acum mai mare ? Jocul continua ca inainte.
Ia primul figurina cu Super Erou
In loc sa imitati sunetul scos de animalute, puteti sa luati figurina cu Super Erou.

– cand  pe carduri cele 2 animalute au aceeasi dimensiune
– cand pe carduri sunt  aceleasi animalute, dar de dimensiuni diferite
Jucatorul care apuca cel mai repede figurina cu Super Erou poate sa puna un card din teanul sau peste oricare dintre 
cardurile aflate in joc. Daca figurina este apucata in mod eronat, jucatorul respectiv trebuie sa traga un card din teancul 
aflat in joc.

Finalizarea jocului: Jucatorul care scapa primul de carduri castiga jocul si este declarat Super Eroul Atent. 

Variatii ale jocului
Pentru si mai multa distractie puteti imita si sunetele si gesturile animalutului Super Erou.
Folosit cardul cu Super Puterea 1 B. Acum trebuie sa imitati animalutul cel mai mic. Jucati jocul ca si pana acum, dar 
folosind Super Puterea 2 A sau 2 B. Cand comparati 2 carduri: folosind Super Puterea 2 A imitati gesturile animalutului 
mai mare & sunetul celui mai mic; folosind Super Puterea 2 B imitati sunetul animalutului mai mic & gesturile animalutului
mai mare. 
Restul regulilor ramand neschimbate, inclusiv pentru varianta de joc cu figurina Super Erou. 


