
EI-1937

Reguli generale:

Fara vorbit, fara zgomote, fara cuvinte modelate.

Obiectiv:

Ghiceste indiciile modelate de catre colegii tai pentru a castiga runda.
Prima echipa care castiga 5 runde castiga jocul.

Organizare:

·Imparte jucatorii in 2 echipe.
·Alege un loc unde sa te joci. Ar trebui sa fie loc pentru a mima indicii si o suprafata plana pentru 
modelare.
·Framanta spuma modelatoare de cateva ori si aseaz-o pe suprafata de modelat.
·Scoate plasticul de pe cartonasele cu indicii si plaseaza-le in suportul lor.
·Echipa care are cel mai tanar jucator incepe jocul.

Cum se joaca:

1Primul jucator trage un card cu indiciu din pachet.
2Cronometrul este intors, iar jucatorul incepe sa modeleze in timp ce coechipierii incearca sa 
ghiceasca indiciul. Daca le este util, jucatorii pot sa foloseasca spuma modelatoare pentru a modela 
recuzita si a o folosi pentru a mima. Colegii de echipa pot ghici de cate ori vor, pana cand identifica 
corect indiciul sau  pana cand timpul s-a scurs.
3Furatul – Daca echipa care modeleaza nu nimereste indiciul inainte de expirarea timpului, echipa 
adversara poate ghici o data si daca este corect raspunsul, va fura punctul.
4Punctajul – Echipa care ghiceste prima cardul cu indicii castiga runda si pastreaza acel card. Prima 
echipa care strange 5 carduri este castigatoare!

Intrebari frecvente:

Cum imi depozitez spuma modelatoare? Spuma modelatoare nu se usuca niciodata, asa ca te poti 
juca din nou si din nou. Este in siguranta daca incerci sa o pui la loc in ambalaj si inchizi cutia, fara 
a folosi pungi sau recipiente.

Spuma modelatoare este facuta din bilute pufoase. Cum modelez detaliile? Acest joc nu este 
destinat crearii operei perfecte; in schimb este un joc despre miscare, distractie  si a incerca sa iti 
ajuti echipa sa ghiceasca indiciul.

Culorile spumei mele modelatoare sunt amestecate. Ce ar trebui sa fac?  Bucura-te de noul tau 
amestec de confetti! Nu este necesar sa ai mai mult de o culoare ca sa te poti juca.

 


