
Taraboiul ratonului – culori si attribute EI-1734 

Include: 

❖ 4 carduri cu ratoni 

❖ 20 de carduri cu costumatii 

❖ 1 zar pentru culoare 

❖ 1 zar pentru atribute  

Obiectivul 

Potriveste culorile si formele astfel incat sa fii primul care aduna 5 carduri cu costumatii 

Organizare 

Pune toate cele 20 de carduri cu costumatii cu fata in sus pe masa, in centru. Fiecare jucator alege un card cu un raton. 

Cum se joaca: 

1. Cel mai mic dintre jucatori va incepe jocul. 

2. Rostogoleste ambele zaruri, apoi alege un card cu costumatie care sa se potriveasca cu ambele criterii (culoare si 

atribut) si pune-l pe cardul tau cu raton. 

Exemplu: Daca iti pica “galben” si “bluza”, atunci poti sa iei cardul cu salvamar. 

Sau, daca iti pica “rosu” si “bluza si pantaloni”, atunci ai dreptul sa iei un card cu o bluza rosie si un card cu pantaloni 

rosii. Prin urmare, de exemplu, poti sa iei cardurile cu costumatii de cowboy si jucator de baseball. 

Rostogoleste un “curcubeu” si vei putea sa alegi o hainuta de orice culoare. Dar ai grija! Rostogoleste “lenjerie” si vei 

pierde toate cardurile cu costumatii! 

3. Aminteste-ti sa-ti numeri cardurile cu costumatii. Cel care reuseste sa stranga 5 carduri cu costumatii primul, castiga 

jocul! 

UN JOC BONUS: JOCUL DE MEMORIE CU COSTUMATII  

      Organizare  

Pune toate cardurile cu costumatii cu fata in jos. Foloseste doar zarul pentru culori. Fiecare jucator alege un card cu raton.  

1. Cel mai mic jucator incepe primul jocul. 

2. Rostogoleste zarul pentru culori. 

3. Intoarce un card cu costum, daca bluza sau pantalonii se potrivesc culorii de pe zar, atunci poti sa pastrezi cardul cu 

costumatie sis a il pui pe cardul tau cu raton. Daca nici bluza si nici pantalonii nu se potrivesc cu zarul, atunci jucatorul 

intoarce cardul cu fata in jos, si jocul continua cu celalalt jucator. 

4. Rostogoleste un curcubeu si ia orice card cu costumatie preferi. 

5. Jocul continua pana cand toate cardurile cu costumatii au fost potrivite corect si puse pe cardul cu raton al fiecarui 

jucator. 

6. Cel care strange cele mai multe carduri cu costumatii este castigatorul!    


