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Ref: 018 Realizat in Anglia
Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultare 
ulterioara.

Jucand acest joc educativ (recomandat copilasilor incepand cu varsta de 
18 luni), copilul dvs. este incurajat sa gaseasca perechea potrivita (cap cu 
coada) pentru a forma 12 prieteni de la ferma. Aceasta activitate dezvolta 
indemanarea si spiritul de observatie.
Cand copilul dvs. creste si capata mai multa incredere si indemanare, 
activitatea se transforma intr-un simplu joc de perechi, ajutandu-l sa isi 
dezvolte limbajul si memoria.

Contine:
24 cartonase cu prietenii de la ferma (12 perechi)

Ca activitate pentru copiii foarte mici:
De aceasta activitate se pot bucura unul sau mai multi copii.

Pregatirea jocului:
• Se raspandesc toate cartonasele cu fata in sus pe masa.
Jocul:
Jocul poate fi jucat simultan de toti jucatorii, sau pe rand.
• Fiecare copil se uita si cauta sa potriveasca capul si coada unui prieten 
de la ferma. Daca copilul pune cele doua cartonase potrivite impreuna, el 
este incurajat sa imite sunetele animalului/imaginii respective.
• Jocul continua pana ce toti prietenii de la ferma au fost gasiti.

Ca joc pentru copiii mai mari:
Jocul de perechi poate fi jucat de 1- 4 copii.

Pregatirea jocului:
• Se amesteca toate cartonasele si se raspandesc pe masa cu fata in jos.
Jocul:
• Cel mai tanar jucator incepe jocul intorcand doua cartonase. Daca 
cartonasele se potrivesc si formeaza un prieten de la ferma complet, 
copilul plaseaza cartonasele impreuna in fata sa si incearca sa imite 
sunetele animalului/imaginii respective.
• Jucatorul poate intoarce alte doua cartonase in incercarea de a gasi alta 
pereche potrivita.
• Daca cele doua cartonase intoarse nu formeaza un prieten de la ferma 
complet, ele sunt returnate pe masa cu fata in jos si urmeaza randul 
urmatorului jucator.
• Jocul continua pana ce toti prietenii de la ferma au fost gasiti si nu au 
mai ramas cartonase pe masa.
Castigatorul:
Castigator este jucatorul cu cei mai multi prieteni de la ferma la sfarsitul 
jocului.

Prietenii de la ferma


