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Petrecere în pijama

Conținut: 5 paturi
o plapumă
50 de cărți de joc (5 x 8 = 40 de membri ai familiei

împăratului, 3 jokeri și 7 fantome din castel),
36 monede de aur
6 jetoane joker
regulile jocului

Joc de memorie și atenție foarte ingenios cu variante de joc accesibile de la 3 ani
și variante atractive chiar și la 10-12 ani. Jocul stimulează totodată autoevaluarea,
copiii fiind încurajați să recunoască cât sunt de siguri pe răspunsul pe care îl vor da.

Tabla de joc este formată din pătuțuri 3D în care dorm personaje de poveste: împărați,
împărătese, prințese, cavaleri și căței.
Rând pe rând pătuțurile se umplu de personaje care poartă pijamale colorate diferit.

Personajele nu prea au somn. Așa se face că de fiecare dată când vine la culcare un
nou personaj, ceilalți își schimbă poziția paturilor în care stau.

Jucătorii trebuie să fie atenți la mișcarea lor pentru că, la un moment dat, când apare în joc o fantomă, personajele se ascund sub pătură.

În acest moment, copiii trebuie să ghicească în ce pătuț se afla un anume personaj sau ce culoare are pijamaua personajului dintr-un pătuț anume.
Fiecare răspuns corect este răsplătit cu jetoane, iar la final câștigă cel care adună cele mai multe jetoane.

În plus, jucătorii au posibilitatea să-și mărească câștigul dacă spun dinainte cât de siguri sunt pe ei.
Dificultatea jocului poate varia în funcție de numărul de paturi cu care se joacă.
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cu variante de joc  

accesibile de la 3 ANI 

https://www.abrakadabra.ro/petrecere-in-pijama-1802.html


FABULANTICA

  
  
  
  
  
  
  

   

NEw

x 6

7+

397 x 237 x 55

2–5 25 min

410 x 250 x 337
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Conținut:   o planșă de joc
5 figurine
12 personaje de basm cu suport
12 turnuri
un covoraș magic
54 cartonașe de călătorie (12 cămile, 12 măgari, 12 corăbii, 12 cai, 6 covorașe magice)
24 cartonașe-sarcini
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Haideți într-o aventură fantastică într-un tărâm de poveste numit Fabulantica.
Vei călători pe cai, măgari sau cămile, vei naviga la bordul unei corăbii sau chiar
vei zbura cu covorașul magic pentru a ajunge la destinația dorită. În cursul
călătoriei te vei întâlni cu locuitorii insulei. Ajută-i să găsească și alți eroi de
basm, îndeplinește primul cele 3 sarcini și astfel vei deveni câștigătorul jocului.

323 www.abrakadabra.ro - jocuri istețe pentru toți copiii!

De la 7 ANI 

strategie

memorie

interactiv

https://www.abrakadabra.ro/joc-de-societate-fabulantica-1683.html
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Jump In

  
  

 

x 6

7+ 3–5 15 min

109x109x35 220 x 115 x 115
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Idee:      Lycée Classique Echternach (Luxembourg)
Concepție:        Dennis Kirps și Christian Kruchten
Ilustrație:
Conținut:   un zar special cu 12 fețe

50 de cartonașe rotunde (câte 5 de la 1 la 10)
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Gediminas Akelaitis

Jump-In este un joc (de viteză de reacție) antrenant cu multe
întorsături de situație. Combinația între aruncarea zarului și
debarasarea de cartonașe cere jucătorilor atenție și viteză de reacție.
Atât cei mici, cât și cei mari se vor distra cu acest joc cu reguli simple
dar provocatoare. Durata scurtă a jocului vă va face să-l jucați iar si iar.
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De la 7 ANI

Calcul mintal

Viteza de reactie

Atentie Distributiva

https://www.abrakadabra.ro/joc-de-carti-jump-in-1682.html
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x 6

4+ 2–4 15 min

239 x 239 x 43 295 x 255 x 255

DentaDay
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Conținut:   o planșă de joc
32 jetoane de lemn colorate
8 dințișori triști (cariați)
4 figurine
un zar
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Știți cum puteți avea dințișori puternici și sănătoși și să-i feriți de
alimentele care-i strică? Jucați DentaDay și veți afla secretul! 
Jocul se desfașoară pe o planșă de joc ce reprezintă un cerc de
dințișori. Jucătorii își muta figurinele parcurgând traseul format din
dințișori și încercând să adune cât mai multe alimente sănătoase.
Ei trebuie să fie atenți la dulciurile apetisante care le vor strica dinții
și îi vor trimite direct pe scaunul doctorului stomatolog.
Scopul jocului este să aduni 8 jetoane ce simbolizează hrană
sănătoasă și să nu ai niciun dințișor stricat.

Jocul îți va reaminti să te speli pe dinți după ce mănânci dulciuri.
Jocul ajută copiii să înțeleagă importanța hranei sănătoase și variate.

55 www.abrakadabra.ro - jocuri istețe pentru toți copiii!

De la 4 ANI

educatie pentru sanatate

https://www.abrakadabra.ro/joc-educativ-dentaday-1685.html
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x 6

5+ 2–4 15 min

239 x 239 x 43 295 x 255 x 255

Arpad Fritsche
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Autor:  
Ilustrație:
Conținut:   o planșă de joc

două zaruri colorate
6 pești răpitori
16 peștișori (câte 4 din fiecare culoare: galben, roșu, verde și albastru)
4 jetoane colorate
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

ASCUNZĂTOAREA DIN RECIF

și provocări. Peștișorii trebuie să fie vigilenți și să se ferească
din calea peștilor răpitori mereu înfometați.
În acest joc trebuie să ajutați micuții pești să aleagă ruta

Ascunzătoarea din recif!  

Dovydas Čiuplys

În adâncurile ei misterioasa mare, ascunde tot felul de pericole

potrivită pentru a ajunge în siguranță la
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Interactiv

De la 5 ANI

strategie

https://www.abrakadabra.ro/joc-de-masa-ascunzatoarea-din-recif-1590.html


4 7 7 1 1 5 9 5 9 0 2 7 3

x 6

7+ 2–4 15 min

204 x 158 x 40 280 x 170 x 215

QUIBBIT!

 
 
 
 
 

4 7 7 1 1 5 9 5 9 0 2 6 6

x 6

5+ 2–4 20 min

239 x 239 x 43 295 x 255 x 255

MULTICITY

 
  
  
  
  
 
 

Nominated for  
Game of the Year, Finland   

Hertan Kaupunki  
(Hertta MultiCity)

Autori:  Dennis Kirps, Günter Burkhardt
Ilustrație:
Conținut:  4 broscuțe

20 cartonașe cu țânțari
12 cartonașe cu frunze de nuferi
3 cartonașe speciale (două cu floare de nufăr și unul cu apă)
o coroană pentru regele broscuțelor
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Autori:  Jean-Claude Pellin, Steve Brück
Ilustrație:
Conținut:  36 cartonașe cu dale

24 cartonașe de joc
6 cartonașe verzi cu copaci
6 cartonașe galbene cu mașini
6 cartonașe albastre cu locuitori
6 cartonașe portocalii cu case

reguli de joc în limba română cu ilustrația originală
24 suporturi de plastic pentru cartonașele de joc

“Quibbit! Quibbit!” Broscuțele orăcăie una peste alta fiecare vrând să
se audă cât mai tare. În iaz este mare agitație pentru că azi se va alege
regele broscuțelor! Jucătorii trebuie să fie atenți, să calculeze și să
estimeze corect pozițiile viitoare pentru a rămâne în joc cât mai mult timp
posibil, asfel devenind câștigător. Gândirea spațială, planificarea isteață
și … un pic de noroc, fac din Quibbit! un joc distractiv cu palpitante
răsturnări de situație.

Laima Zulonė

Gediminas Akelaitis

Potrivește cartonașele multicolore astfel încât să creezi o alăturare de culori 
pe care să îți poți așeza jetoanele cu personaje (case, pomi, mașini, case). 

Un joc ingenios de logică și orientare în spațiu dar și foarte interactiv. 
Deciziile luate de ceilalți jucători îți pot da oricând planurile peste cap. 
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De la 7 ANI

Interactiv

planificare

Viziune in spatiu

tactica

memorie

De la 5 ANI

https://www.abrakadabra.ro/joc-multicity-1589.html
https://www.abrakadabra.ro/quibbit-1591.html


 

x 6

5+

397 x 237 x 55

2–4 20–30 min

410 x 250 x 337

x 16

5+ 2–5 15–20 min

160 x 107 x 38 330 x 235 x 180
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Autori:  Stephan Riedel și Barbara Schyns
Ilustrație:
Conținut:  o planșă de joc, 60 de cărti de joc – pajiște

2 zaruri, 8 oițe, un câine, un soare

CIOBĂNAȘUL

Giedrė Ringelevičienė și Gediminas Akelaitis

reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Autor:  Anja Wrede
Ilustrație:
Conținut:  54 de cărţi de joc

Luka Vaitkevičienė

reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Ploaia s-a oprit și soarele a ieșit dintre nori.
Oițele pot merge din nou la păscut. Jucătorii aruncă
zarurile și își conduc oițele prin pășunea verde, 
în căutarea celor mai bune locuri.
Nu doar ciobănașul, ci și câinele poate conduce oițele
prin pășune. La apusul soarelui se va vedea cine a
păscut cea mai bună iarbă, adică ce jucător a adunat
cele mai multe cartonașe verzi.

Ciobănașul este un joc antrenant și interactiv care
pune la lucru memoria și atenția și ajută la
dezvoltarea gândirii logice.

Joc de cărți educativ, care urmărește dezvoltarea
memoriei vizuale, a deducției logice și a înțelegerii
aranjării obiectelor în spațiu.

Când pisica nu-i acasă, șoarecele joacã pe masă,
pe sub masă, printre ceșcuțe și pahare...

CÂND PISICA NU-I ACASĂ ... Ești un motănel care caută soricei colorați. Aceștia
se ascund peste tot prin casă: sub masă, dupa masă,
dupa cescuța verde, lângă paharul de lapte.

Trebuie să găsești cartea reprezentând un anume șoricel
printre alte 27 de cărți. Vei primi, pe rănd căte un indiciu. 
Mai întâi vei ști culoarea șoricelului, apoi vei afla obiectul
desenat pe cartea cu șoricelul căutat și apoi vei primi și
informații despre cum stă șoricelul față de acel obiect
(în față, în spate, dedesubt, deasupra). 

Încearcă să ții minte aceste indicii, să le corelezi logic
și vei găsi șoricelul căutat. 

88www.abrakadabra.ro - jocuri istețe pentru toți copiii!

Atentie distributiva

Dezvoltare vocabular

tactica

memorie

planificare

memorie

De la 5 ANI

https://www.abrakadabra.ro/joc-de-societate-pentru-copii-ciobanasul-9.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-cand-pisica-nu-i-acasa-soarecele-joaca-pe-masa-15.html
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Autori: Dennis Kirps & Christian Kruchten
Ilustrație: Gediminas Akelaitis

Conținut: 4 hoteluri pentru insecte
72 de cărți de joc, împărțite astfel:

20 cărți cu miere
 8 cărți cu păianjeni
8 cărți cu gândaci
36 cărți cu insecte-turiști

reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

MaCar
Autor: Gediminas Akelaitis
Ilustrație: Gediminas Akelaitis

Conținut:  35 de cartonașe desenate pe ambele fețe
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

HOTELUL INSECTELOR

Fiecare jucător este proprietarul unui hotel pentru insecte, 
și va încerca să își atragă cât mai mulți clienți în hotelul său. 

Dacă insectele nu vin de bunăvoie, jucătorii le pot ademeni cu miere delicioasă.
Cu cât vrei să aduni mai multă miere, cu atât crește riscul să apară gândacul
cel lacom care te lasă fără toată mierea agonisită. 

De asemenea, fiți cu ochii în patru la păianjenul înfricoșător ce vă 
poate alunga oaspeții din hotel!

Un joc distractiv și educativ în care copiii pot înțelege 
legătura între câștig și riscul asumat.

Un joc în care asamblăm mașinuțe ca într-un 
puzzle. Însă în MaCar poți crea și propriile 
modele de mașini pentru că piesele permit
crearea de nenumărate modele de mașinuțe.

Cu ajutorul cartonașelor (din jocul MaCar) se
poate asambla orice tip de vehicul și se poate
modifica ușor schimbându-i modelul și mărimea.

MaCar este un joc de imaginație pentru micii
ingineri în devenire. MaCar se poate juca atât de
copii mici cât și de cei mari, de unul singur sau
în grup. 
Atunci cand se joacă în grup este nevoie să-ți
dozezi resursele pentru a nu rămâne fără piese 
înainte de a-ți finaliza marele proiect! 

Jocul dezvoltă imaginația, compoziția și
spiritul estetic.

99 www.abrakadabra.ro - jocuri istețe pentru toți copiii!

De la 7 ANI

Distractiv

Interactiv

De la 4 ani 

Creativ

memorierisc si 

recompensa

https://www.abrakadabra.ro/hotelul-insectelor-1530.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-de-imaginatie-si-creativitate-cu-masinute-macar-1466.html
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3+ 1–5 15 min

170 x 170 x 57 380 x 180 x 180
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239 x 239 x 43

2–4 20 min

295 x 255 x 255

 
 
 

LO
G

IS
 *

 J
O

C
U
R

I 
D

E
 S

O
C
IE

T
A

T
E
 P

E
N

T
R

U
 C

O
P
II

Autor: Matthias Kaufmann 
Ilustrație: Gediminas Akelaitis 
Conținut: 1 elefant-tobogan, 20 de jucării în cinci culori și forme diferite  

 4 pitici colorați, 1 zar cu puncte
 1 zar cu numere

reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Autor: Matthias Kaufmann 
Ilustrație:  Gediminas Akelaitis 
Conținut: un tort aniversar (cutia jocului)

5 lumânări formate din trei piese
un zar colorat
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Copiilor le place să imite activități din viața de zi cu zi, cu atât mai mult 
cele legate de aniversări. Ideea jocului este să ne jucăm de-a aniversarea

HOPA SUS!

TORTULEȚUL NOROCOS

Este o seară frumoasă de vară. Copiii au intrat în casă însă
afară încă mai este lumină.

Patru pitici de grădină se întâlnesc lângă un tobogan-elefant
și o groapă de nisip unde jucăriile lăsate de copii sunt împrăștiate
peste tot. 

Piticii de grădină sunt niște indivizi mici, mult mai mici decât
noi. Ei se ascund cât e ziua de lungă în iarbă sau în tufișuri și
sforăie. Piticilor le place însă toboganul copiilor și mai ales
le plac jucăriile colorate lăsate de aceștia în groapa de nisip.
De aceea, aproape în fiecare seară, dacă ești un pic atent,
la locul de joacă vei auzi chicoteli și îmbrânceli, pentru că piticii
se îngrămădesc pe tobogan și se joacă gălăgios cu jucăriile
lăsate afară de copii.

Jocul Hopa sus! învață copiii să numere, îi ajută
să elaboreze tactici și strategii ușoare, să nu se piardă

cu firea când apare un obstacol și să fie
curajoși în atingerea scopului propus.

cu un tort cu lumânări formate din piese de lemn.
Câștigătorul jocului va fi onorat cu cântecelul “La mulți ani!”.

Jocul are reguli simple, potrivite pentru copiii mici. 
Stimulează învățarea culorilor, îndemânarea și 
motricitatea fină.

1010www.abrakadabra.ro - jocuri istețe pentru toți copiii!

De la 3 ANI

Indemanare

Atentie

Concentrare

https://www.abrakadabra.ro/joc-educativ-elefantelul-hopa-sus-1455.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-tortuletul-norocos-1684.html


Autor: Volker Cullmann
Ilustrație: Gediminas Akelaitis
Conținut: 72 cărți de joc cu cavaleri

26 cărți – putere
6 cărți de joc “Cavalerul nu a sosit!”
24 cărţi de joc mici de luptă
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Autor: Laima Kikutienė
Ilustrație: Raminta Šumskytė Sum

Conținut: 64 cărţi de joc și regulile de joc în limba română
cu ilustrația originală. 

Imaginile de pe cărţile de joc conţin câte un element din grupele
următoare:
- 4 animale (un iepure, o vacă, o oaie şi un purcel)
- 4 emoţii (râs, zâmbet, furie şi tristeţe)
- 4 culori (roşu, verde, galben şi albastru)

Care văcuţă râde şi care este supărată? Cine este prieten
cu iepuraşul verde? Poate o oiţă? Sau poate un purceluş?
Haideţi să le găsim prieteni tuturor!

CAVALERII EXPIRAȚI

GĂSEȘTE-ȚI UN PRIETEN

Cavalerii expirați te provoacă la turnir! 
Un joc în care retrăiești atmosfera Evului Mediu cu cavaleri și
domnițe aparte.

Te vei duela pentru a câștiga o găină, pentru un iepure, o broască,  

După ce lupta se anunță trebuie să te decizi pe care dintre 
domni și domnițe îi vei trimite la duel.

un scut sau un steag de diferite culori.
Vei avea de partea ta o mulțime de cavaleri și de domnițe aparte. 

Trebuie să ții cont de puterea fiecăruia dar și de preferințele
lor pentru că doar unii sunt interesați să lupte pentru cartea
pusă în joc. 

Un joc captivant în care dacă reușești să îți dozezi resursele
și să intuiești planurile celorlalți ai mari șanse de câștig. 

Jocul dezvoltă capacitatea de observaţie, de memorare 
și gândire logică ajutând la înțelegerea modului în care se
pot grupa mai multe elemente după anumite criterii comune.

1111 www.abrakadabra.ro - jocuri istețe pentru toți copiii!

Interactiv

Asocieri

Dezvoltare vocabular

tactic

De la 5 ANI

memorieemotii

De la 6 ani 

https://www.abrakadabra.ro/joc-de-strategie-cu-carti-cavalerii-expirati-10.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-educativ-de-carti-pentru-copii-gaseste-ti-un-prieten-13.html


x 16

7+ 2–4 20 min

160 x 107 x 38 330 x 235 x 180

 

x 6

5+

397 x 237 x 55

2–4 20 min

410 x 250 x 337

DRAgo-TUkU
Claude Weber
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Autor: Dennis Kirps și Jean-Claude Pellin 
Ilustrație: 
Conținut: 53 cărți de joc: 36 cărți pentru formarea iazului, 12 cărți echipament, 4 cărți găletușă,

o carte de start și reguli de joc în limba română cu ilustrația originală.

Autor:  
Ilustrație:
Conținut: o planșă de joc (33.5cm x 42.5cm), 4 figurine din lemn,  

un puzzle castel format din 9 piese, 5 cartonașe cu dragoni, un zar  
din lemn și reguli de joc în limba română cu ilustrația originală.

Ești prea ocupat pentru a merge la pescuit?
Problema este rezolvată: jocul ”La pescuit” îți aduce iazul plin de pești la tine acasă!
Distracția și plăcerea pescuitului se regăsesc în acest captivant joc de pescuit ce
dezvoltă gândirea strategică, memoria și spiritul de observație.
Fiecare jucător va captura câte ceva: pești sau … doar pietre.

LA PESCUIT

Gediminas Akelaitis

Gediminas Akelaitis

Dragonii au trăit în insula DRAGO-TUKU din cele mai vechi
timpuri. Locuitorii insulei se ascundeau din calea dragonilor
într-un castel pe malul mării.
Dar într-o zi o furtună puternică a dărâmat castelul şi vântul
a împrăştiat bucăţi din castel pe toată insula. Locuitorii
insulei s-au hotărât să adune resturile castelului şi să-l 
reconstruiască. Totuşi, sarcina nu este aşa de uşoară cum 
părea la început, deoarece la tot pasul apar dragoni,
oprindu-i pe jucători să avanseze. 

Drago-Tuku este un joc de cooperare, în care jucătorii îşi
unesc forţele pentru atingerea unui scop comun.
Jocul doreşte să încurajeze comunicarea între jucători,
să dezvolte capacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma
consecinţelor acestora. La un joc toți pierd sau toți câștigă!
În acest fel copiii acceptă mai ușor înfrângerea. 
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Altruism 

De la 7 ANI 

Interactiv
Atentie si memorie

tactic

De la 5 ANI 

Cooperare

https://www.abrakadabra.ro/joc-de-masa-drago-tuku-1237.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-de-logica-si-inteligenta-la-pescuit-1465.html


x 6

3+ 1–4 15 min

288 x 288 x 55 388 x 340 x 340

 

 
 

x 6

7+

397 x 237 x 55

2–5 30 min

410 x 250 x 337
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Autor:  Laima Kikutienė
Ilustrație:
Conținut:  tabla de joc (cutia jocului), 40 cartonașe, un zar colorat, o figurină pisicuță  

reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Autor:  Laima Kikutienė
Ilustrație: 
Conținut:  tabla de joc (cutia jocului), 80 cartonașe  

un zar, o figurină-pisicuță 
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

Un joc educativ pentru copii preșcolari potrivit atât la grădiniță
cât și acasă. Jocul dezvoltă imaginația și creativitatea celor mici,
ajută la îmbogățirea vocabularului, a memoriei și a spiritului de observație.

Gediminas Akelaitis

Gediminas Akelaitis

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ ... 3+ 
pentru cei mici

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ ...

Pisicuța Miaunel ostenită de atâta joacă se îndreaptă spre
casă. Copiii o vor însoți ajutând-o să nu se rătăcească.

Pe rând jucătorii aruncă zarul și trag cartonașe cu imagini
haioase cu ajutorul cărora vor crea propoziții simple. Copiii
formează propoziții folosind imaginile de pe cel puțin două 
cartonașe. Scopul jocului este de a forma propoziții corecte
și de a aduna astfel cât mai multe cartonașe.

Copiilor le place să-și imagineze castele fantastice și să
construiască povești despre ele. În jocul “A fost odată ca
niciodată...”, copiii își vor imagina călătoria unei pisicuțe
către castelul viselor sale. Jucătorii trag pe rând cărți de
joc și încearcă să descrie călătoria pisicuței cu ajutorul 
obiectelor desenate pe cartea trasă: un pantof, un șoricel,
o barcă, un păianjen, o capră, o fantomă, etc.

Jocul dezvoltă creativitatea, deoarece copiii trebuie să 
includă în firul poveștii creată până în acel moment, imaginea
de pe cartea de joc trasă.

Jocul antrenează totodată puterea de concentrare și
memoria întrucât jucătorii trebuie să–și amintească de fiecare
dată când le vine rândul toate întâmplările care au compus
până în acel moment firul poveștii, în ordinea lor corectă.
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De la 7 ANI

Creativ

De la 3 ANI

Creativ
Dezvoltare vocabular 

https://www.abrakadabra.ro/a-fost-odata-ca-niciodata-8.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-a-fost-odata-ca-niciodata-pentru-cei-mici-1467.html


x 6

6+

288 x 288 x 55

2–4 20 min

388 x 340 x 340

x 6

5+

221 x 160 x 55

3–6 15-20 min

330 x 235 x 180
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Autori:  Laima Kikutienė și  
Gediminas Akelaitis

Ilustrație:
Conținut:  planșa de joc, 4 cartonaşe,

colorate, 36 cărți de joc,   
4 pioni colorați,

Autor:  Anja Wrede
Ilustrație:
Conținut:  20 de cărţi de joc mari cu imagini de animale,

20 de cărţi de joc mici cu imagini de animale,

CINE ESTE ACOLO?

Gediminas Akelaitis

două zaruri,
reguli de joc în limba
română cu ilustrația
originală.

Luka Vaitkevičienė

reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

COMOARA
ASCUNSĂ

Când crești, îți dai seama dintr-o dată, că undeva este
ascunsă comoara ta. Toata lumea știe de existența ei,
dar numai cei mai îndrăzneți au curajul să o caute.
Ca prim pas în descoperirea propriei comorii este o idee 
bună să vă antrenați jucând “Comoara ascunsă”.
Acest joc educativ de strategie se adresează copiilor
curioși și curajoși ce doresc să-și dezvolte abilitățile
tactice și de intuiție.

Jocul este deosebit de interactiv întrucât jucătorii nu
cunosc la inceput identitatea personajelor celorlalți.
Vor încerca însă să o deducă pe parcursul jocului, în
timp ce fac tot posibilul să avanseze pe tabla de joc cu

propriul personaj într-un ritm suficient de rapid pentru a ajunge primul în
centru dar suficient de relaxat pentru a nu atrage atenția asupra sa (ceea 
ce i-ar desconspira identitatea). 

Jocul Comoara ascunsă dezvoltă imaginația, memoria, atentia și gândirea logică și 
strategică. În plus îți arată cât de important este să fii atent la reacțiile celorlalți. 

Cine este acolo? - joc de cărți educativ ce ajută la dezvoltarea memoriei și a  
gândirii logice, într-o atmosferă distractivă. Pe rând, fiecare jucător joacă rolul
fermierului și ascunde cele 3 animale desenate pe cărțile sale de joc.

Pentru a ghici ce animale a ascuns fermierul, ceilalți jucători comunică cu acesta
prin întrebări și răspunsuri. Originalitatea jocului este aceea că atât întrebările cât
și răspunsurile trebuie formulate imitând sunetul scos de respectivele animale 
într-o înlănțuire specială care semnifică prezența sau absența unui anumit
animal între cele ascunse.
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Calcul mintal

Distractiv

memorie

De la 5 ANI 

De la 6 ANI

Interactiv
tactica

https://www.abrakadabra.ro/joc-educativ-si-de-perspicacitate-comoara-ascunsa-11.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-educativ-de-memorie-si-atentie-cine-este-acolo-12.html
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Autor: Laima Kikutienė
Ilustrație: Silva Jankauskaitė
Conținut: un coșuleț

28 de frăguțe din lemn
24 de cărți de joc
4 șireturi
reguli de joc în limba română

cu ilustrația originală

Se știe că toți ursuleții adoră frăguțele. Dar care dintre ei va reuși
să culeagă cele mai multe frăguțe? Poate cel care știe să numere cel mai bine!

Jocul "Numărăm cu ursuleții" este un joc de cărți educativ care
urmãrește dezvoltarea abilităților de numărare. Copiii învață și
înțeleg prin joc noțiunile de adunare și scădere dar și pe cele de
stânga și dreapta. Jocul antrenează atât motricitatea fină prin

Autor: Laima Zulonė
Ilustrație: Laima Zulonė

Conținut:16 cărţi cu imagini de animale
16 cărţi cu imagini de copii costumaţi în

costume de carnaval cu animale
reguli de joc în limba română cu ilustrația originală

NUMĂRĂM CU URSULEȚII

MINI CARNAVAL

activitatea de șnuruire a frãguțelor cât și camaraderia pentru că

Joc educativ cu animale și copii costumați în animale, cu cărți de joc 

Poate fi jucat ca joc de memorie în care încercăm să asociem fiecare copil cu 
animalul al cărui costum îl poartă.

Sau ca joc de deducție sau de ghicit o carte cu un animal, punând intrebări

ursuleții își mai dau și frăguțe unul altuia când întâlnesc cărți
cu semnul minus.

și primind răspunsuri despre acesta. 

din carton gros.
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De la 3 ANI

Indemanare

Numarare

Distractiv

Creativ

Dezvoltare vocabular

orientare

memorie

https://www.abrakadabra.ro/joc-educativ-numaram-cu-ursuletii-1236.html
https://www.abrakadabra.ro/joc-educativ-cu-animale-mini-carnaval-1235.html

