
Kidimime, joc de mimă Cod DJ05089 

 

Vârsta recomandată: 6-99. Pentru 4 sau 6 jucători (în echipe de câte 2) 

Conținut: 56 de cărți (40 cărți cu gesturi și 16 cărți cu personaje). 

Cum funcționează jocul: Cărțile „personaj” prezintă caractere de diferite culori, fiecare cu un 

nume: Roșu = Robert, Albastru = Betty, Galben = Yolanda, Verde = Greg. Jucătorii „A” aleg o carte 

„personaj” și trebuie să-și ajute partenerii de joc să ghicească ce caracter au. Pentru a face acest 

lucru, ei vor folosi cartonașele cu gesturi pentru a imita acțiunile ilustrate care sunt de aceeași 

culoare cu personajul ales. 

Configurarea jocului: Se formează echipe de câte 2 jucători. Fiecare echipă are un jucător care 

mimează, jucătorul „A” și un jucător care ghicește, jucătorul „B”. Se amestecă cărțile „mim” cu 

gesturi, apoi se pun 10 cărți cu fața în sus, astfel că toți jucătorii le pot vedea. Restul cărților se 

lasă în teanc. Se amestecă separat cărțile „personaj” și se lasă într-un alt teanc.  

Reguli de joc: Jucătorii A iau câte o carte „personaj”. Fiecare jucător își privește cartea, o 

memorează și o pune cu fața în jos. Partenerii lor (jucătorii B) trebuie să ghicească care este 

personajul ales. Când toate echipele sunt pregătite, toți jucătorii A mimează gesturile făcute de 

personajele de pe cărțile „mim” care corespund cu culoarea caracterului lor, până când 

partenerul ghicește numele corect al personajului, Există un singur răspuns corect. 

Când un jucător dă un nume, jocul se oprește și cartea „personaj” este întoarsă și verificată. 

• Dacă este răspunsul corect, echipa câștigă cartea „personaj”. 

• Dacă răspunsul este greșit: 

Într-un joc cu 2 echipe: cartea „personaj” este câștigată de către cealaltă echipă. 

Într-un joc cu 3 echipe: Echipa care a dat răspunsul greșit se oprește din această tură și jocul 

continuă cu celelalte 2 echipe. Dacă una dintre cele 2 echipe rămase dă răspunsul corect, câștigă 

cartea, iar dacă dă răspunsul greșit, personajul este câștigat de a 3-a echipă. 

Cărțile „personaj” rămase sunt înlocuite, la fel și cele 10 cărți cu gesturi. Jucătorii A și B își schimbă 

rolurile și începe o nouă rundă. 

Sfârșitul jocului: Când o echipă adună 5 cărți „personaj” 

Un joc de Babayaga 

 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  
A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte.  
Producator: Djeco, Franta.  
Importator si distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


