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Concept Kids: Animais é uma versão cooperativa do jogo Concept, adaptada para crianças de 4 anos ou mais.
Use os ícones no tabuleiro para fazer outros jogadores adivinharem tantos animais quanto conseguirem e vencerem juntos!

As seguintes regras são adaptadas para crianças mais novas, de 4 anos ou mais.
(Leia as nossas dicas no fim das regras para jogar com crianças mais velhas, de 6 anos ou mais). 

Preparação 
•  Coloque o tabuleiro do jogo no centro da mesa, de forma que todos os 

jogadores consigam vê-lo claramente. 
•  Para as suas primeiras partidas, sugerimos que você use apenas cartas de 

margem azul. Devolva as cartas de margem vermelha para a caixa; elas não 
serão usadas nesta partida. 

•  Embaralhe todas as cartas de margem azul e pegue 12 cartas aleatórias 
para formar um baralho virado para baixo ao lado do tabuleiro do jogo. 
Devolva as cartas restantes para a caixa; elas não serão usadas nesta partida.

•  Coloque o porta-cartas de frente para você. 
•  Coloque todos os aros próximo ao tabuleiro.

Componentes
1 tabuleiro do jogo • 110 cartas 
16 aros • 1 porta-cartas
1 folheto de regras rápidas • Este livro de regras 

Objetivo de jogo
Em Concept Kids, todo mundo joga junto. 
O objetivo do jogo é encontrar 12 animais usando somente os vários ícones 
exibidos no tabuleiro. Após adivinhar os 12 animais, calcule a pontuação final e 
tente se sair melhor a cada partida!
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Adivinhe um animal

Neste livro de regras, «Você» sempre se refere a um adulto ou a uma criança mais velha.

Durante o jogo, todas as crianças farão VOCÊ adivinhar um animal ao 
descrevê-lo usando somente os ícones no tabuleiro. 

Pegue a carta do topo do baralho, sem olhá-la, e coloque-a no porta-cartas de 
forma que todas as crianças consigam vê-la.
Em seguida, em turnos, cada uma das crianças coloca um aro em um ícone 
no tabuleiro do jogo para tentar te ajudar a adivinhar o animal. É claro que 
elas podem se ajudar na escolha dos ícones que melhor caracterizam o animal. 

Você pode tentar adivinhar quantas vezes quiser. No entanto, as crianças só 
podem responder sim ou não a essas tentativas. 

Resultado

Se você adivinhar o animal corretamente, coloque a carta virada para cima 
ao lado do baralho. Essa carta valerá 1 ponto no fim do jogo.

Se não conseguir adivinhar e desistir, as crianças revelarão o animal para 
você. Em seguida, coloque a carta na caixa – ela não será contada na pontua-
ção final.
Observação: Você deverá desistir se as crianças não puderem colocar mais aros e 
você não conseguir identificar o animal.

Em seguida, basta comprar uma carta e tentar adivinhar um novo animal. 

Fim do jogo

Quando o baralho de 12 cartas ficar vazio, o jogo acabará.
 
Conte o número de cartas adivinhadas para determinar a sua pontuação. 
Compare essa pontuação com a escala exibida abaixo para saber como você se saiu.
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Está a fim de jogar mais?
Encontre-nos na página do Concept no Facebook! 
https://www.facebook.com/conceptthegame/

Administrando a dificuldade 

Abaixo, você encontrará três variações para adaptar o jogo conforme o perfil das crianças participantes. Essas variações também podem ser combinadas entre si. 
Para cada uma delas, a partida é jogada de acordo com as regras padrão mostradas anteriormente, com exceção dos seguintes aspectos:

Inversão de papéis
As crianças podem assumir o seu papel. Para fazer isso, coloque o porta-cartas 
de frente para uma criança, a qual coloca uma carta nele sem olhá-la. Agora, 
você e as outras crianças devem fazer essa criança adivinhar o animal.

Nível das cartas 
As cartas apresentam dois níveis de dificuldade: 
•  As cartas de margem azul mostram animais sobre os quais as crianças geral-

mente aprendem na escola, em músicas infantis ou em livros. 
•  As cartas de margem vermelha mostram animais menos comuns que exigem 

maior conhecimento do reino animal.

Para aumentar a dificuldade, você pode jogar com cartas de margem azul e 
vermelha juntas ou apenas com as cartas de margem vermelha.

Para jogadores de 6 anos ou mais 
Quando você joga com um grupo de crianças mais velhas, não é mais o grupo 
que faz um jogador adivinhar, e sim um ÚNICO jogador que tenta fazer todos 
os outros jogadores adivinharem um animal. 

Durante a preparação, pegue 24 cartas ao invés de 12.

No início de cada turno, um jogador pega duas cartas do baralho. Ele escolhe 
uma e devolve a outra carta para a caixa.
Em seguida, esse jogador faz todos os outros jogadores adivinharem o animal 
que escolheram usando somente os ícones no tabuleiro do jogo.
O turno acaba assim que qualquer jogador descobrir um animal ou assim que o 
grupo desistir.
Então, é a vez de o próximo jogador fazer os outros jogadores adivinharem um 
animal.
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