
ANIMOMIXANIMOMIX
Idade: 3-6 anos N.º de jogadores: 2-3

N.º de cartas: 42 cartas = 14 cartas de cabeça +  
14 cartas de corpo + 14 cartas de patas.

Objetivo do jogo: ser o primeiro a ter 4 Animomix.

Princípio do jogo: 1 Animomix é composto por  
3 partes: 1 cabeça, 1 corpo e patas.  
Existem 2 tamanhos de pescoço e 2 tamanhos de 
anca. Portanto, é preciso ter cuidado, pois as  
3 partes do corpo de um Animomix devem encaixar 
corretamente para este ser válido!

SIMSIM NÃO NÃO 
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N.º de jogadores: 2-3

N.º de cartas: 42 cartas = 14 cartas de cabeça +  
14 cartas de corpo + 14 cartas de patas.

Um jogo de Babayaga.

Decorrer do jogo: baralhar as cartas e distribuir 4 a cada 
jogador. As cartas restantes constituem o baralho e são 
colocadas, viradas para baixo, no centro da mesa. Começa 
o jogador mais novo, depois, joga-se no sentido dos 
ponteiros do relógio.

Quando for a sua vez, o primeiro jogador (A) pede ao 
jogador da sua escolha (B) uma cabeça, um corpo ou 
patas. 

- Se o jogador B tiver uma carta correspondente ao 
pedido do jogador A, dá-lhe a carta. O jogador B tira 
então uma nova carta para ter 4 na mão.

- Se o jogador B não tiver uma carta correspondente ao 
pedido do jogador A, diz "vai ao baralho". O jogador A 
tira então uma carta.

Se o jogador A puder completar um Animomix, 
coloca as suas 3 cartas à sua frente. Tira então 2 
novas cartas para ter 4 na mão. A vez passa depois 
para o jogador seguinte.

Se o jogador A não puder completar um Animomix, 
deita uma carta fora para ficar apenas com 4 na 
mão. A vez passa depois para o jogador seguinte.

Nota: quando for a sua vez, se um jogador já tiver 
um Animomix, coloca-o imediatamente e tira 3 
cartas antes de pedir uma carta a outro jogador.

Fim do jogo: quando um jogador tiver 4 Animomix 
à sua frente, ganha o jogo.

NÃO 


