
Scopul jocului
Câștigă cele mai multe puncte strân-
gând cărțile cu fructe! Găsește două 
fructe de pe două cărți a căror sumă 
este egală cu 10 și poți revendica cele 
două cărți!

Câștigătorul
Jucătorul cu cele mai multe cărți câștigă.

Va arăta așa:

Versiunea de bază (7 ani+)
Așezare
Amestecă setul de cărți și împarte câte o carte cu fața în jos fiecărui jucător. Pune 
restul cărților în centrul mesei cu fața în sus, într-o singură grămadă.

Cum se joacă
La semnalul jucătorului care a împărțit cărțile, toți jucătorii întorc cărțile și fiecare 
încearcă să facă totaluri de 10 din cartea pe care o au și cartea de deasupra grămezii.

Vei avea nevoie de două sau mai multe fructe de pe două cărți care însumează 10.

Poate fi un fruct de pe o carte și un alt fruct de pe o altă carte, două fructe de pe 
o carte și un fruct de pe altă carte și așa mai departe. (Notă: nu poți aduna fructe de 
pe o singură carte – cel puțin unul din fructe trebuie să fie de pe o carte diferită.) 

Fructele de pe cele două cărți trebuie să fie de același tip (de exemplu: două banane, 
trei căpșuni, etc.) sau de aceeași culoare (două fructe verzi, trei fructe albastre, etc.). 

Imediat ce găsești suma 10, o revendici și dacă este nesesar explici cum ai obținut-o.

De exemplu, dacă faci suma 10 potrivind fructe de același tip, trebuie să strigi 
„10 Căpșună” sau „10 Pară!”. Dacă suma este realizată potrivind fructe de aceeași cu-
loare, trebuie să strigi „10 Verde” sau „10 Roșu!”.

Grămada de cărți
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10 Ananas!

10 Roșu!
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Suma este realizată din două 
fructe de culoare roșu care au 
numerele 4 și 6. În acest caz, 
fructul roșu cu numărul 7 nu 
este cuprins în suma 10.

Suma 10 e realizată aici din 
două sau mai multe fructe de 
același tip.

După ce găsești suma 10, poți lua o carte din grămadă și o așezi peste cartea ta.

Grămada are acum o nouă carte deasupra și toți jucătorii încearcă din nou să găseas-
că suma 10.

Jocul continuă până când se termină cărțile.

Reguli de joc

Jucători: 2–5
Vârstă: 6 ani+, 9 ani+ 
Time: 10 –15 minute

Jocul conține:

 • 35 de cărți cu spatele albastru

 • 15 cărți cu spatele galben 

(utilizate în versiunea 

simplificată – Frui5)

 • Reguli de joc

www.thebrainyband.com

Instrucțiuni video: 
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Grămada de cărți

Jucătorul 1

Jucătorul 2

Jocul cu copii mai mici (6+)
Jucătorii mai mici care abia au învățat numerele și încă nu au învățat adunarea, pot 
și ei juca Frui10.

„Trei, cincisprezece și din nou trei” (9 ani+)

„Maxim” (9 ani+)

Versiuni suplimentare ale jocului 

Cum se joacă
În loc să faci un total de 10, trebuie să găsești perechi de același tip de culoare sau de 
fruct și cu același număr.

Atunci când găsești perechea, o revendici și arăți fructul și numărul, de exemplu, 
„4 Violet!” sau „1 Ananas !”.

Pentru jocul de bază Frui10, regulile pot fi simplificate. Fiecare jucător primește câte 
două cărți din grămadă. Trebuie să realizezi suma 10 din două cărți. Când realizezi 
suma 10, o revendici și i-o arăți jucătorului care a împărțit cărțile. Acesta îți va da 
două cărți noi.

Cum se joacă
 • Jucătorii caută fructele sau culoarea din care vor realiza cea mai mare sumă.
 • Fiecare jucător încearcă să găsească suma cea mai mare cât mai repede. Fiecare   
jucător are o singură șansă!

 • Fiecare jucător trebuie să revendice și să arate cea mai mare sumă. Poți spune „Pas” 
dacă crezi că cea mai mare sumă a fost deja revendicată.

 • Jucătorul care revendică cea mai mare sumă în mod corect primește cărțile de 
deschidere.

Așezare
Primele două cărți din grămadă sunt întoarse cu fața în sus (jocul poate fi simplificat 
cu o carte sau poate fi făcut mai dificil prin deschidere cu trei cărți).

Scopul jocului
În această versiune a jocului, numărul țintă se schimbă în fiecare rundă.  

Așezare
La fel ca în versiunea de bază.

Cum se joacă
Jucătorii încep cu 3 ca și sumă țintă, după care cu suma 4, 5, 6 și tot așa până ajung 
la suma 15. În acest moment se termină jocul și câstigă jucătorul cu cele mai multe 
cărți. Ca alternativă, jocul poate continua cu o suma țintă descrescătoare până la 
3 (15, 14, 13 și tot așa până la 3). Din acest motiv jocul se numește „Trei, cincisprezece 
și din nou trei”!

Important: Suma țintă poate fi atinsă atât prin adunare, cât și prin scădere. 
De exemplu, suma țintă este 3 și poate fi realizată folosind numerele 2 și 5 (5-2=3).

Violet!

Pară!

Scopul jocului
În această versiune a jocului, jucătorii nu urmăresc să realizeze suma 10, ci caută cea 
mai mare sumă de pe o culoare sau de pe un fruct.

Va arăta așa:

Cărțile Frui5
Acestea sunt cărțile cu spatele galben, au ilustrații 
cu fructe și numere de la 1 la 4, potrivite pentru cei 
de vârstă mai mică.
Regulile de joc sunt aceleași ca și la versiunea de 
bază „Frui10” , cu diferența că suma țintă este 5.

Găsești și alte jocuri educative pe 
www.thebrainyband.com și  
www.starcreative.ro
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