
Joc indemanare - Cursa ursuletilor (33025) 

 

Aranjarea pieselor: 

Pune un inel pe masa. Apoi pune cate un ursulet colorat in interiorul inelului cu fata spre 

exterior. Ursuletii sunt asezati la intamplare, fara a tine cont de cifrele inscriptionate pe ei. 

Construieste un turnulet cu ursuleti si inele, urmand modelul de mai sus. La final, adauga 

suportul din lemn si pune pe el borcanul cu miere. 

Regulamentul jocului: 

Jucatorul cel mai tanar incepe jocul si apoi jocul continua in sensul acelor de ceasornic. 

Cursa pentru borcanul cu miere – pentru 2,3 sau 6 jucatori.  

Stabileste o culoare de ursulet pe care trebuie sa o ia fiecare jucator- toate cele 6 culori trebuie 

distribuite jucatorilor.   

1. Da cu zarul si ia un ursulet in culoarea care iti apartine, daca aceasta iti pica la zar. Daca nu 

nimeresti culoarea la zar, stai o tura.  

2. Jocul continua pana cand se termina toti ursuletii. 

3. Daca turnuletul cade atunci cand este tura ta, jucatorul aflat la stanga ta primeste borcanul cu 

miere si castiga jocul. 

Strange o familie de ursuleti  

1. Fiecare jucator isi alege o culoare de ursulet. Scopul jocului este de strange 6 ursuleti de 

aceeasi culoare numerotati de la 1 la 6, plus borcanul de miere, fara a darama turnuletul. 

2. Da cu zarul si alege un ursulet in culoarea aleasa de tine, dar ai grija sa nu darami turnul. 

3. Continua jocul in acelasi mod, colectand cat un ursulet atunci cand la zar nimeresti culoarea ta 

de ursulet. 

4. Atunci cand ai reusit sa strangi intreaga familie de ursuleti, poti lua si borcanul de miere din 

care sa manance ursuletii tai. Trebuie sa dai cu zarul si sa nimeresti culoarea galben pentru a 

primi borcanul de miere.  

5. Va castiga jocul acel jucator care reuseste sa formeze famila de ursuleti si sa primeasca 

borcanul de miere, fara a darama turnuletul.  

 

 


