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Conţinut: 
- o cărticică cu 60 de provocări împărţite pe 3 nivele

de dificultate

- o  arcă

- 7 figurine din lemn: Noe, o girafă un cangur, un leu,

un hipopotam, un urs panda şi o zebra.

Scopul jocului:

Toate animalele invitate pe arca lui Noe nu numai că

vor propriul loc, dar au şi preferinţe, aşa că s-ar putea

dovedi dificil sa-i aşezăm pe toţi. Cangurul ţine morţiş

să stea lângă leu, dar acolo vrea să stea şi panda

pentru a putea conversa cu zebra, iar girafa nu doreşte

să fie ultima în spate ... totul pare destul de complicat.

Cu ajutorul unui plan, care la început va fi simplu, vei

reuşi să-i aşezi pe toţi cum se cuvine. Pe parcurs, după

ce jucătorii devin tot mai pricepuţi sunt invitaţi să

încerce combinaţii care vor cere şi mai multă răbdare

şi determinare, pentru ca toţi să fie fericiţi şi prietenoşi

pe arcă.

Etape: 

1. Alege o provocare

2. Pune deoparte cele 7 personaje şi arca

3. Urmărind instrucţiunile din imagini, ai grijă să aşezi

fiecare animal pe locul lui.
Varful arcei este mereu orientat spre stânga, Noe 

ocupând primul loc. Spaţiile rămase sunt notate în 

cărticica cu provocări, cu numere de la 1 la 6, numărul 

1 aflându-se imediat la dreapta lui Noe. 

Fiecare provocare are instrucţiuni şi indicii în imagini şi

rezolvările pe verso.



Tineţi cont de următoarele: 

Numărul indică poziţia animaluţului şi locul ocupat de 
acesta în arcă. 
în figura alăturată, hipopotamul, care ocupă locul 5, vrea 
să stea de vorbă cu zebra, care ocupă locul 4, însă aceasta 
nu este de aceeaşi părere, astfel încât va sta cu spatele la 
vecinul său. Cangurul a rămas în spatele arcei, pe locul cu 
numărul 6, cu faţa spre Noe, dar trist şi singuratic. 

Câteodată unul dintre animăluţe vrea să stea la poveşti cu 
cel de lângă el. Pentru a face asta, cei doi trebuie să stea 
unul în faţa celuilalt. Această regulă i se aplică şi lui Noe. 
Exemplu: în figura alăturată, leul şi girafa stau faţă în faţă şi 
discută, dar oare zebra cu cine vorbeşte? 

Alte imagini de pe cartonaşe indică faptul că unul sau mai 
multe mofturoase vor să stea într-un anumit loc, fără să 
se specifice însă numărul acestuia în arcă. În aceste cazuri 
sunt date doar indicii privind vecinătatea lor şi indicaţii de 
orientare, cu faţa sau cu spatele la Noe. 
Exemplu: în figura alăturată, girafa şi zebra nu se înţeleg 
prea bine. 
Deşi stau unul lângă celălalt, sunt spate în spate, girafa cu 
faţa la Noe, iar zebra cu spatele la acesta. 

Dacă este un spaţiu liber lângă un animal căruia nu-i este 
specificat numărul de loc în arcă, înseamnă că cel puţin un 
colocatar se află lângă acesta. 
Exemplu: în figura alăturată, panda este poziţionat cu faţa 
la Noe şi are cel puţin un vecin în stânga şi cel puţin unul
în dreapta. 
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