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TRASEUL INIMIOARELOR
Este un joc distractiv și educativ pentru care avem nevoie de un zar și de
doi pioni. Jucătorii aruncă zarul și cel care are punctajul cel mai mare pe zar va
începe primul, va avansa pe tabla de joc a inimioarelor și va îndeplini sarcinile
care apar pe traseu. Un rol important al acestui joc este de a-i învăța pe micuți
importanța respectării regulilor și de a conștientiza bucuria de a fi împreună!
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