
Galopeaza deasupra curcubeului pana la ulciorul cu aur, potrivind 
jumatatile unicornilor in acest distractiv joc de asociere

• 50 cartonase  •  1 plansa de joc tip puzzle  •  4 pioni-unicorn
• 4 suporti pion  •  1 ulcior cu aurContinut 

Pregateste jocul la fel ca in varianta 
anterioara, doar ca vei imparti un singur
cartonas-cap fiecarui jucator. Intoarce teancul 
de cartonase-cap cu fata in jos pe masa 
la indemana tuturor jucatorilor.
Joaca la fel ca in varianta anterioara si cand 
gasesti coada care se potriveste cu capul 
unicornului tau, muta pionul pe plansa de 
joc. De data aceasta ia un alt cartonas de pe 
masa pentru  tura  de joc urmatoare.

1. Raspandeste doar cartonasele cap si coada cu fata in jos pe masa. 
Nu ai nevoie de restul pieselor de joc in aceasta varianta.

4. Jocul se termina cand nu mai sunt cartonase de intors.
Castiga cel care are cei mai multi unicorni completati.

2. Cel mai tanar jucator intoarce orice cartonas-cap si oricare 
cartonas-coada.

3. In cazul in care capul se potriveste cu coada, pune unicornul complet in fata 
ta. Daca nu se potrivesc, pune cartonasele la loc pe masa cu fata in jos.

Daca intorci un card-
norisor trist, arata-l 
celorlalti jucatori, 
pune-l inapoi pe masa 
cu fata in jos si 
rearanjeaza 
cartonasele de pe 
masa. Jocul continua 
cu urmatorul jucator.

Varianta - joc de asociere

 O varianta de joc 
si mai atractiva!

Incepe cu un 
singur cartonas       

cap

Pregatirea jocului

Din teanc, 

imparte cate 6 

cartonase fiecarui
jucator. 
 

1 Imparte cartonasele-cap

3 Daca intorci un card-norisor trist

Castigator este 
primul care 
colectioneaza 6 
unicorni si ajunge 
primul la ulciorul 
de aur pe plansa 
curcubeu.

Castigatorul primeste 
ulciorul cu aur!

4 Castigatorul

2 Cauta jumatatea - coada potrivita

Cel mai tanar jucator incepe jocul intorcand un 
cartonas -coada de pe masa.
Cartonasul - coada este in aceeasi culoare
ca si unul dintre capetele unicornilor tai?
DA:pune jumatatile una langa alta si completeaza 
imaginea unicornului SI deplaseaza pionul tau 
unicorn in urmatoarea casuta pe plansa curcubeu. 
Jocul continua cu urmatorul jucator.

NU: arata cartonasul si celorlalti jucatori si pune-l 
pe masa cu fata in jos. Jocul continua cu urmatorul 
jucator.

Asamblati plansa curcubeu.
Cartonas-cap
Amesteca-le si 
pune-le cu fata

   in jos in teanc.

Cartonas-coada
Raspandeste pe masa 

de joc aceste cartonase 
cu fata in jos(inclusiv 

norisorii tristi)

Separa capetele unicornilor de cozi.Fiecare jucator isi alege un 
pion unicorn. Insereaza 
unicornul in suportul de 
plastic si pozitioneaza 
unicornul pe norisorul de 
pe plansa curcubeu.

Plaseaza 
ulciorul de 

aur 
la baza 

curcubeului.

Unicornii Curcubeu

Jucatorii aseaza 
cartonasele cu 
fata in sus in 
dreptul lor.




