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Ref: 069 Realizat in Anglia
Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultare 
ulterioara.

Contine:
4 planse de joc a cate 4 habitate (avand pe verso informatii utile despre 
acestea), 24 de cartonase cu animalute, 4 cartonase cu exploratori

Pregatirea jocului:
• Fiecare jucator alege o plansa de joc habitat.
• Cartonasele cu animalute sunt raspandite pe masa ca fata in jos.
• Cartonasele cu exploratori sant plasate separat pe masa intr-un grup, cu 
fata in jos.

Obiectiv:
Sa colectezi toate cartonasele cu animalute si exploratori care sa se 
potriveasca cu imaginile de pe plansa habitat.

Jocul:
• Cel mai tanar jucator incepe jocul intorcand un cartonas cu animalute.
• Daca acel animalut se potriveste cu o imagine de pe plansa habitat, 
jucatorul il aseaza peste spatiul corespunzator. 
• Daca animalutul de pe cartonas nu se regaseste pe plansa sa habitat, 
cartonasul trebuie aratat celorlalti jucatori si returnat pe masa, cu fata in 
jos.
• Urmeaza apoi randul urmatorului jucator.
• O data ce un jucator a colectat toate animalutele potrivite pe plansa 
sa habitat, acesta trebuie sa gaseasca apoi cartonasul corespunzator cu 
explorator. Turul urmator, jucatorul va ridica un cartonas cu explorator. 
Daca exploratorul se potriveste cu cel de pe plansa sa habitat, jucatorul 
aseaza cartonasul pe plansa si castiga jocul.
• Daca exploratorul nu se potriveste cu cel de pe plansa sa habitat, atunci 
cartonasul trebuie sa fie aratat celorlalti jucatori si apoi returnat pe masa, 
cu fata in jos.
• Jocul continua pana cand unul din jucatori gaseste toate animalutele 
corespunzatoare cu cele de pe plansa sa habitat si exploratorul potrivit. 

Castigatorul:
Castigator este primul jucator care colecteaza toate animalutele 
corespunzatoare si exploratorul potrivit pe plansa sa habitat.

Dupa joc:
Intoarceti plansele habitat pe verso si purtati discutii, atat despre fiecare 
habitat in parte, cat si depre animalutele care locuiesc acolo.

Habitate


