
GA335 Joc de coordonare Rechinii infometati– Regulile jocului 

 

Rechinii sunt flămânzi după pești!  
Există diferite modalități de a juca acest joc. 
Facti cu randul in a arunca toți cei zece pești.  
De câte ori poți înscrie? Și câte puncte ai înscris? Jucătorul care are cele mai multe 
puncte câștigă jocul. 
Așezați rechinii într-un rând în funcție de mărime, Fiecare jucator arunca cate un pește. 
Încercați mai întâi să loviți rechinul mic. Dacă reusiti, încercați să loviți următorul rechin 
ca mrime. Dacă ratati, începeți de la inceput. Jucătorul care lovește cel mai mare rechin 
de la sfârșitul rândului câștigă.  
Variante: 
1. Dacă doriți să adăugați un grad suplimentar de dificultate, încercați să plasați rechinii 
în ordinea opusă. Încercați să alimentați cu un total de zece puncte fiecare rechin. De 
exemplu: hrăniți rechinul albastru cu pestele șapte și peștele trei. 
 
2. Plasați rechinii unul lângă celălalt în ordine aleatorie. Primul 
jucător aruncă un pește care conține un număr 2 - 9 în rechinul din mijloc. 
Celălalt încearcă să arunce un număr mai mic în rechinul stâng și un 
număr mai mare la rechinul drept. Dacă ambele aruncări sunt lovituri reusite jucătorul 
doi câștigă toate punctele. Dacă rateaza, câștigă primul jucător punctelede la rechinul 
mijlociu. 
 
3. Exercițiu de numărare. Așezați toți peștii cu numerele in sus 
Pe podea sau pe o masă. Fiecare jucator arunca cu randul toți peștii în ordinea 
numerelor. Numărați loviturile reusite după ce fiecare jucător a terminat. 
 
Avertisment: Contraindicat copiilor mai mici de 3 ani. Jucaria/produsul poate contine 
piese mici care se pot inghiti sau inhala existand pericolul de sufocare sau nu este 
potrivita copiilor mai mici de 3 ani. Nu lasati ambalajele jucariilor/produselor la 
indemana copiilor. Indepartati orice ambalaj al jucariei/produsului inainte de a da 
jucaria/produsul copilului. Va rugam sa supravegheati copilul in timp ce se 
joaca/foloseste acest produs. Pastrati instructiunile si etichetele pentru referinte viitoare. 
Pastrati jucaria/produsul departe de foc; feriti jucaria/produsul de temperaturi ridicate si 
umiditate. 


