
Continut 

Invartiti ruleta si umpleti baia cu dinozauri cu ajutorul acestui joc de 
adunare colorat si distractiv. Jucatorul cu cele mai multe baloane castiga!

• 4 planse de joc  •  25 carti cu dinozauri  •  1 plansa cu doua rulete
• 2 sageti pentru rulete (decupati sagetile din suport si atasatile la plansa cu rulete)

Dirty DinosDirty Dinos

Alegeti de pe masa dinozaurul 
potrivit ca si culoare si specie. De 
ex. Daca ruleta indica culoarea 
albastra si T-Rex, cautati un T-Rex 
albastru. Intoarceti cartea cu 
dinozaurul (pentru o baie rapida!) 
si puneti-l pe plansa de joc. Jocul 
continua cu urmatorul jucator.

Cand toti jucatorii au baia 
plina cu dinozauri, numarati 
baloanele. Va castiga cel care 
are cele mai multe baloane.

Cand baia dvs. este plina, nu mai puteti 
invarti ruleta cand va va veni randul, dar 
ati putea totusi pierde din dinozaurii pe 
care ii aveti! Daca se intampla asta, cand 
va va veni randul din nou, puteti invartii 
ruleta pentru a completa dinozaurii.

Jocul continua pana cand toti jucatorii au 
baia plina cu dinozauri.

1 Start

Pregatirea jocului

Toti jucatorii verifica 
daca pot vedea pe masa 
dinozaurul potrivit ca si 
culoare si specie indicat 
de ruleta.

Primul care vede dinozaurul potrivit pune 
mana repede peste carte. Apoi intoarce 
cartea si pune dinozaurul pe plansa lui de 
joc cu partea cu baloane in sus. Apoi jocul 
continua cu urmatorul jucator.. (Daca 
dinozaurul care se potriveste este deja pe 
plansa unui alt jucator, jocul trece mai 
departe fara ca cineva sa mai ia vreo carte).

Castigator este primul 
jucator care umple 
baia cu dinozauri.

Daca dinozaurul pe care il cautati 
este in baia unui alt jucator, 
sare din baia lui in baia dvs! 

Ps: cei mai mici pot juca primul joc 
fara sa piarda dinozauri. Jocul 
continua mai departe, daca este 
cazul.

Daca dinozaurul de 
care aveti nevoie 
este la alt jucator

3

4 Cand baia este plina 5 Castigatorul

Cel mai tanar 
jucator incepe, 
invartind 
ambele rulete.

Ati putea ascunde 
cartile cu dinozauri prin 
camera si sa jucati jocul 

ca o vanatoare de 
dinozauri!

Vanatoarea 
de dinozauri

2 Gaseste dinozaurii ce se potrivesc

Fiecare 
jucator 
ia o 
plansa 
de joc 

Asamblati 
cele doua 
rulete si 
asezatile pe 
masa. 

Umple primul baia

Pregatiti jocul conform 
instructiunilor de mai sus.

Cel mai tanar jucator incepe, 
invartind ambele rulete.

Asezati pe masa cartile cu 
partea 'murdara' in sus




