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Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultare 
ulterioara.

Contine: 
4 planse de joc de culori diferite sub forma de dinozauri, 24 cartonase cu forme 
geometrice diferit colorate, 24 de cartonase sub forma de pete colorate, 1 zar cu 
forme, 1 zar cu culori, 1 shaker pentru zaruri

JOCUL CU FORME 
Obiectiv: 
Sa fii primul jucator care isi completeaza plansa dinozaur cu formele potrivite. 
Jocul:
• Fiecare jucator alege o plansa de joc cu dinozauri si o plaseaza in fata sa cu 
formele la partea superioara.
• Cartonasele cu forme (cu fond albastru) se raspandesc cu fata in sus pe masa. 
Piesele cu pete (cu fond alb) si zarul cu culori nu se folosesc.
• Cel mai tanar jucator incepe jocul rostogolind zarul cu forme si cautand formele 
care au aceeasi culoare cu dinozaurul lor si se potrivesc cu cea aratata de zar. Apoi 
el plaseaza forma peste spatiul potrivit de pe dinozaurul sau si urmeaza randul 
urmatorului jucator.
• Daca un jucator da cu zarul o forma pe care o are deja, urmeaza randul 
urmatorului jucator.
• Jocul continua pana ce unul din jucatori acopera toate spatiile de pe plansa sa cu 
formele potrivite.
Castigatorul:
Castigator este jucatorul care acopera primul toate spatiile de pe plansa sa cu 
formele potrivite.

JOCUL CU CULORI 
Obiectiv: 
Sa fii primul jucator care isi completeaza plansa cu cartonasele sub forma de pete, de 
culoare potrivita. 
Jocul:
• Fiecare jucator alege o plansa cu dinozauri si o plaseaza in fata sa cu petele la 
partea superioara.
• Petele colorate (cu fond alb) se raspandesc pe masa cu fata in sus. Formele (cu 
fond albastru) si zarul cu forme nu se folosesc.
• Cel mai tanar jucator incepe jocul rostogolind zarul cu culori si cautand pata pe 
plansa sa care se potriveste 
cu culoarea aratata pe zar. Apoi el plaseaza pata peste spatiul potrivit de pe 
dinozaurul sau si si urmeaza randul urmatorului jucator.
• Daca un jucator da cu zarul o culoare pe care deja o are, urmeaza randul 
urmatorului jucator.
• Jocul continua pana ce unul din jucatori acopera toate spatiile de pe plansa sa cu 
petele colorate potrivite.
Castigatorul:
Castigator este jucatorul care acopera primul toate spatiile de pe plansa sa cu petele 
colorate potrivite.

Dinozaurii cu pete


