
GA352 Culege merele- Regulile jocului 

 

Impingeti bara rosie si umpleti suprafata de joc (Marul) cu merele mici. Aveti grija sa 
puneti merele mici cu manerul in sus. Lasati incet bara rosie (atentie la degete!). 

Amestecati cardurile. Fiecare jucator primeste cate trei carduri, fara a ca ceilalti jucatori 
sa le vada. 

Mere: 

Marul verde – 5 puncte 

Marul galben – 10 puncte 

Marul portocaliu – 15 puncte 

Marul rosu – 25 puncte  

Semnificatia cardurilor:  

Cardul cu puncte: foloseste acest card daca ai cules merele desenate pe el. Cand 
joci acest card, pune-l pe masa impreuna cu merele corespunzatoare. Aceste mere nu 
mai pot fi folosite pentru alte carduri si nu mai pot fi furate sau distruse. 

Cardul cu mar rosu: Fura marul unui alt jucator! 

Cardul cu mar verde: Mai poti juca o data! 

Cardul cu bolul de fructe: Poti lua un mar din bolul cu fructe! 

Cardul cu doua mere: Recolta dubla! Pune acest card langa un mar si ai punctaj 
dublu pentru acel mar. 

Cardul cu marul taiat: Interdictia de a culege mere! Daca dai acest card unui alt 
jucator, acel jucator va sta o runda, nu va avea voie sa culeaga mere. 

Cardul cu suc de mere: Poti distruge marul altui jucator facand suc din el. Marul este 
asezat in bolul cu fructe. 

Primul jucator poate incepe: 

1) Jucatorul culege un mar. Daca reuseste sa il ia fara sa miste bara rosie, jucatorul 
poate pastra marul. Daca bara rosie se misca, marul trebuie pus intr-un loc alaturat 
suprafetei de joc, in bolul cu fructe (A). 

2) Jucatorul poate juca mai multe carduri in aceeasi runda, dar nu este obligatoriu. 
Astfel, poate castiga mai multe puncte, facand jocul mai dificil pentru ceilalti jucatori. 

3) Dupa ce un card este jucat, acesta este asezat intr-o gramada separata. Jucatorul 
extrage un nou card. 



Reguli privind culegerea merelor: Folositi o singura mana! Cealalta mana poate fi 
plasata pe suprafata de joc doar pentru a o stabiliza. Cealalta mana nu trebuie sa 
atinga merele mici sau bara rosie. Daca atingi un mar, trebuie sa il culegi, nu poti sa 
alegi altul. Cand merele sunt aruncate afara in timpul jocului, acestea se pun in bolul 
cu fructe. 

Jocul se termina cand nu mai sunt mere pe suprafata de joc. Jucatorul cu cele mai 
multe puncte castiga jocul. 

Avertisment: Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni. Părţi mici. Pericol de 
sufocare. 

 


