
Conținut:

 • 50 de Cărţi cu Maşini

 • 12 Cărţi cu Vehicule 

Speciale

 • Reguli de joc

Jucători: 2–5

Vârstă: 5 ani+, 8 ani+  

Durată: 10–15 minute

Poţi juca trei jocuri diferite folosind cărţile Poţi juca trei jocuri diferite folosind cărţile 
Trafficars. Care dintre ele va fi preferatul tău?Trafficars. Care dintre ele va fi preferatul tău?

Versiunea de bază
Ora de vârf (8 ani+) 

Scopul jocului
Scopul jocului este să primiți cât mai puţine cărţi de penalizare în timp ce jucaţi carţile 

primite.

Primeşti cărţi de penalizare dacă:

1. Blocajul din trafic e prea mare. În cazul în care cartea ta se potriveşte în şirul care are 
deja patru cărţi, iei toate cărţile din acel şir drept penalizare. Cartea ta devine astfel prima 
din acest şir.

2. Cartea ta e prea mică pentru a fi jucată. Dacă este prea mică pentru a fi plasată pe 
oricare şir, atunci iei toate cărţile din şirul ales de tine ca şi penalizare. Cartea ta cea mai 
mică devine prima din şir.

Cărţile strânse ca penalizare sunt scoase din joc. Trebuie să le aşezi într-o grămadă lângă 
tine pentru a fi numărate la sfârşitul jocului. Jucătorul cu cel mai mic număr de puncte 
de penalizare câştigă!

Câştigătorul
Cărţile strânse sunt puncte de penalizare. Maşinile simple înseamnă 1 punct de pena-
lizare. Maşinile speciale înseamnă 2 puncte de penalizare. Jucătorul cu cele mai puține 
puncte de penalizare câştigă.

Aşezare
Amestecă toate cărţile şi pune trei dintre ele cu faţa în sus pe un şir. Ele sunt primele ma-
şini din trafic pe un drum cu trei benzi. Toţi jucătorii îşi vor plasa cărţile după aceste trei 
maşini. Dă 10 cărţi fiecărui jucător. Restul grămezii nu va fi necesar pentru această rundă.

Cum se joacă
Ia cărţile fără să le arăţi celorlalţi jucători. Fiecare jucător alege o carte din mână şi o aşază 
cu faţa în jos pe masă, asigurându-se că ceilalți nu au văzut-o. 
Când toţi jucătorii sunt gata, ei îşi întorc cărţile deodată. Jucătorul cu cartea cea mai mică 
o va aşeza prima în blocajul de trafic, apoi următorul care are cartea cea mai mică şi aşa 
mai departe.

Reguli de joc

www.thebrainyband.com

Instrucţiuni video pe:

Atenţie! Există un blocaj în trafic! Trebuie să vă po-
ziţionaţi maşinile în mod corespunzător pentru 
a întrece alţi jucători.

Va arăta aşa:

Blocaj mare în trafic!
Un jucător are de plasat 
cartea numărul 28: tre-
buie plasată în șirul al 
doilea, dar există deja 
patru cărţi pe acest șir.

Cartea aceasta e prea 
mică! Cartea nu poate 
fi plasată în niciun șir 
(regula e că mergem de 
la mic la mare).
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Va arăta aşa:

Încălcarea regulii 
de la mic la mare: 17 este 
mai mic decât 19.

Ambele reguli sunt 
respectate: poţi plasa 
cartea aici!

Regula diferenţei minime 
nu e respectată: 17 este mai 
aproape de 15 decât de 6.

19

19

15

15

17

17

Ambulanţa. Jucătorul care a luat cartea Ambulanţă merge primul. Dacă 
doi jucători au luat cartea Ambulanţă şi doresc să o plaseze pe acelaşi loc, 
atunci o carte va fi plasată peste cealaltă. Dacă traficul devine prea greu, 
jucătorul cu cartea Ambulanţă cea mai mare va primi penalizare şi va lua 
tot şirul.

Maşina de Poliţie. Maşina de Poliţie are prioritate faţă de orice altă 
carte cu excepţia Ambulanţei. Dacă doi jucători au luat cărţi Maşini de Poliţie 
şi vor să le pună în acelaşi loc, le vor aşeza una peste alta. Maşina de Poliţie 
poate fi plasată la sfârşitul oricărui şir, dacă aşa doreşte jucătorul. 

Maşină de Tractare. Maşina de Tractare se joacă ultima dintre cărţi-
le alese. Ea poate fi plasată la sfârşitul oricărui şir. Odată plasată, Maşina de 
Tractare va remorca maşina din faţă (cartea Maşină obişnuită e astfel plasată 
peste Maşina de Tractare). Acum aceste două cărți sunt considerate Trafic 
Greu şi interpretate ca fiind una singură.

Remorca. Are număr (gri) şi este jucată ca o carte obişnuită. Însă nu 
e considerată a fi o carte cu maşină completă, deoarece se conectează în 
spatele altei maşini! De exemplu, poţi plasa cartea Remorcă pe şirul care are 
deja patru cărţi fără să iei cărțile din şir drept penalizare.

Încă un exemplu: cartea Remorcă este plasată peste cartea Maşină obişnuită. Remorca 
poate fi transportată de o altă remorcă şi de orice carte specială — doar este plasată 
peste ele (în acest caz însă cartea specială de sub ea nu mai este validă). Când cartea 
Remorcă este plasată la începutul şirului, trebuie înlocuită cu o altă carte.

Locul liber de lângă Maşina de Trac-
tare poate fi folosit acum de orice 
jucător, dar se aplică în continuare 
regula de la mic la mare. Cu toate 
acestea, dacă acest loc rămâne gol 
va fi calculat în continuare ca şi Trafic 
Greu. 
În cazul în care există două (sau mai 
multe) cărţi în faţa Maşinii de Trac-
tare — o Remorcă, o altă Maşină de 
Tractare încărcată cu o Maşină, două 

Ambulanţa depăşeşte blocajul de trafic, ea este plasată la începutul oricărui şir şi împin-
ge toate maşinile în spate cu un loc. Dacă există mai mult de patru maşini pe şir atunci 
jucătorul care a plasat cartea Ambulanţă primeşte acel şir de cărți. Astfel Ambulanţa va 
începe noul şir şi orice fel de maşini îi pot urma. Este la alegerea ta dacă să îți plasezi 
cartea după cartea Ambulanţă sau dacă alegi un alt şir unde se potriveşte. În acest caz, 
regula diferenţei minime nu se aplică, deoarece cartea Ambulanţă nu are număr.

Poliţia asigură escorta pentru următoarea carte: acest lucru permite aşezarea 

Cărţile Speciale
42

42

Poţi aşeza aici cărţile de la 8 la 17.

Mașină de Tractare
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Va arăta aşa:

La plasarea cărţilor se aplică 
următoarele reguli:

1. Regula de la mic la mare.
O carte poate fi plasată într-un 
şir numai dacă numărul său 
este mai mare decât numărul 
cărţii anterioare ei.

2. Regula diferenţei minime. 
O carte nouă trebuie plasată 
după cartea cu cel mai apropi-
at număr de aceasta.

  RO

Ambulanţe sau două Maşini de Poliţie jucate simultan — atunci Maşina de Tractare va 
încărca toate cărţile din fața ei.
Dacă Maşina de Tractare este pe al cincilea şir, trebuie să tracteze mai întâi maşina din 
faţă şi apoi jucătorul strânge restul cărților din şir. Maşina de Tractare va fi prima din şir.

oricărei cărţi chiar şi cu cel mai mic număr. Poţi alege să plasezi cartea după Maşina de 
Poliţie sau în orice alt şir potrivit. În acest caz, regula minimei diferenţe nu se aplică.



Jocul cu copii mai mici (5 ani+)

 • Se joacă cu cărţi până la 10, 20 sau 30. Fiecare jucător primeşte 5 cărţi, nu 10. 
Se reduce numărul de şiruri la două. 

 • Se joacă fără Cărţile Speciale (scoate-le din grămadă).

 • Se joacă fără regula Trafic Greu. În acest caz şirurile pot avea orice mărime.

 • Se joacă fără penalizare pentru „carte prea mică”. Poţi plasa cărţi mici în 
fața blocajului de trafic.

În funcţie de vârstă şi abilităţile de numărare, poți simplifica jocul astfel:

Versiuni suplimentare de joc

Scopul jocului
Scopul jocului este de a strânge cât mai multe cărţi.

Câştigător
Jucătorul cu cele mai multe cărţi câştigă.

Aşezare
Poţi utiliza doar o parte din cărţi. Poţi alege cărţi cu numere pe care le cunosc toți 
jucătorii, astfel încât numărul total de cărţi să fie uşor de gestionat (de exemplu, de la 
1 la 12, de la 1 la 30 sau de la 26 la 50).

Scoate Cărţile Speciale (fără numere) din pachet. Cărţile sunt aşezate cu faţa în jos pe 
masă pe mai multe rânduri, ca în orice joc de memorie. Se joacă în rotație. Cel mai 
tânăr jucător începe.

Cum se joacă
Întoarce două cărţi la alegere. Dacă aceste cărţi au numere care nu sunt apropiate (de 
exemplu 10 şi 22), atunci întoarceţi ambele cărţi cu faţa în jos, iar rândul va trece la 
următorul jucător. Dacă numerele de pe cărţile întoarse sunt apropiate (de exemplu 
10 şi 9), poţi întoarce o a treia carte.

Dacă cea de-a treia carte are şi ea un număr apropiat (de exemplu 11), atunci trebuie 
să întorci a patra carte şi aşa mai departe până când cartea întoarsă nu mai are un 
număr apropiat. Ia toate cărţile cu şiruri de numere şi aşază-le lângă tine într-un teanc 
(pentru a fi numărate la sfârşitul jocului). Ultima carte care nu are număr apropiat 
e întoarsă cu faţa în jos şi rămâne în acelaşi loc. Când întorci cărţi, toţi jucătorii trebuie 
să le vadă - în acest fel au şansa de a memora numerele şi locul în care sunt aşezate.

Jocul se încheie când nu mai poţi crea un şir de numere cu cărţile rămase pe masă.

Reguli suplimentare
Poţi utiliza şi unele Cărţi Speciale — Maşina de Poliţie şi Ambulanţa. Dacă utilizezi 
toate cele 50 de cărţi, atunci cele 8 Cărţi Speciale pot intra şi ele în joc. Dacă utilizezi 
mai puţin de 50 de cărţi, atunci numărul Cărţilor Speciale trebuie, de asemeni, redus. 

Cărţile Speciale pot înlocui orice număr, dar numai dacă ai întors trei sau mai multe 
cărți. De exemplu, dacă ai întors 21, 23 şi o Carte Specială, atunci o poţi utiliza pe post 
de 22. Dacă ai întors 3, 4 şi o Carte Specială, atunci o poți utiliza ca fiind 2 sau 5. În 
ambele cazuri vei putea lua trei cărţi.

Cel mai tânăr jucător începe. Jucătorii se 
schimbă în sensul acelor de ceasornic.

Jucătorul din stânga jucătorului activ aş-
teaptă şansa de „Depăşire” prin plasarea 
cărții/cărților lui. În acest caz rândul se 
mută la el.

Jocul continuă până când jucătorul îşi fo-
loseşte toate cărţile. În acest caz, el va fi 
câştigătorul!

Acţiuni ale jucătorului activ 
Jucătorul care începe runda, întoarce 
prima carte din grămadă şi o plasează în 
mijloc. Apoi plasează o carte din mână 
spre stânga (dacă numărul este mai mic) 
sau dreapta (dacă numărul este mai mare) 
primei cărţi. În acest fel, primul jucător în-
cepe să-şi formeze şirul. Dacă următorul 
jucător în sensul acelor de ceasornic

Scopul jocului 
Fii cel mai rapid jucător din trafic! Înain-
tează printre maşini şi scapă de cărţile 
tale cât mai repede posibil!

Câştigătorul
Trebuie să fii primul care scapă de toate 
cărţile pentru a câştiga jocul.

Aşezare

1. Joc de memorie Trafic (5 ani+)

2. Depăşire! (7 ani+)

Va arăta aşa:

Imaginea 2: Ai întors 9, 10, 11 și 22. Iei 
primele trei cărţi. Ultima carte este întoarsă 
cu spatele și rămâne în același loc.

Imaginea 1: Așezarea inițială 

Imaginea 3: Așezarea 
inițială

Imaginea 4:
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Jucătorul 1 plasează cartea nr. 11, Jucătorul 2 obser-
vă că are cartea nr. 13, (care este mai mare decât 11 
și mai mică decât 15). Deci plasează cartea între 11 
și 15 și astfel va depăși jucătorul activ.

Jucător  1

„Depăşire”!
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Jucător  2

(cel care depăşeşte), nu poate plasa o carte, atunci jucătorul activ plasează a doua carte 
fie în stânga, fie în dreapta cărţilor de pe masă până când următorul jucător poate de-
păşi. Cărţile se joacă folosind o perioadă de timp stabilită (de ex. 3 secunde). În acest fel 
jucătorul care depăşeşte va avea timp de gândire.

Fiecare carte nouă care va fi plasată trebuie să fie mai mare decât ultima carte din dreap-
ta şi mai mică decât ultima din stânga. În acest fel, se respectă şirul de numere crescător. 

Acțiuni ale jucătorului care depăşeşte
Jucătorul care depăşeşte va încerca să preia rândul, împiedicându-l pe celălalt jucător 
activ să îşi joace cărţile. Va trebui să găsească una (sau mai multe) cărţi care se încadrea-
ză între cărţile care sunt deja pe masă şi ultima carte plasată de jucătorul activ. 

De îndată ce jucătorul care a depăşit vede că are cartea potrivită, trebuie să spună 
„Depăşire!” şi să plaseze cartea între cele de pe masă.

Apoi rândul va trece la jucătorul care a depăşit, toți jucătorii vor lua cărți din teancul lor 
pentru a avea şase cărţi în mână. Acum, jucătorul care a depăşit devine jucător activ şi 
plasează cărţile în stânga sau dreapta celor de pe masă.

Următorul jucător va încerca şi el să facă depăşirea.

Situații în timpul jocului
Dacă jucătorul activ nu are cărţi de plasat (mai mari sau mai mici decât cele din stânga 
sau dreapta) trebuie să spună „Pas” şi să se asigure că are 6 cărţi în mână, apoi rândul va 
merge mai departe. Dacă jucătorul activ a jucat toate cărţile din mână, rândul va trece 
la următorul.

Pune deoparte toate cărţile fără numere (de exemplu, Ambulanţa). Restul cărţilor sunt dis-
tribuite în mod egal între toţi jucătorii, cu faţa în jos. Jucătorii îşi pun cărţile într-o grămadă 
în faţa lor. Pentru ca numărul de cărţi să fie egal, poţi scoate câteva cărți din joc. Pentru 
început fiecare jucător ia 6 cărţi din grămada lui.

Cum se joacă
Cărţile sunt aşezate pe masă în ordine crescătoare. Nu trebuie să fie o ordine strictă (de 
exemplu: 5, 6, 7, 8), dar trebuie să meargă în ordine crescătoare de la stânga la dreapta 
(de exemplu: 5, 7, 12, 19).

Dacă niciunul dintre jucători nu va putea pla-
sa o carte (toți au spus „Pas”), atunci cărţile de 
pe masă vor fi puse deoparte. Noua rundă 
începe cu un jucător activ care va întoarce 
prima carte din grămada sa. 

Găseşti şi alte jocuri educative pe 
www.thebrainyband.com și  
www.starcreative.ro
V.3–17 RO

Halasz Attila


