
1 

ŝafo ŝafino ŝafido 

anaso anasino anasido 

leono leonino leonido 

bovo bovino bovido 



2 

koko kokino kokido 

anaso anasino anasido 

leono leonino leonido 

bovo bovino bovido 



3 

ŝafo ŝafino ŝafido 

koko kokino kokido 

leono leonino leonido 

bovo bovino bovido 



4 

ŝafo ŝafino ŝafido 

anaso anasino anasido 

koko kokino kokido 

bovo bovino bovido 



5 

ŝafo ŝafino ŝafido 

anaso anasino anasido 

leono leonino leonido 

koko kokino kokido 



Ludreguloj                                                                                          Bestaj familioj 
 
La ludocelo : 
Celas kunigi 3 malsamajn kartojn el la sama familo aŭ kunigi 3 samajn kartojn. 
Ekzemple : 

3 malsamaj kartoj el la sama familio 3 samaj kartoj 
 

 
 

 

 
 

Ĝis 4 ludantoj. 
Iu ludanto disdonas po 3 kartojn al ĉiuj. La ceteraj kartoj iĝas dorsflanke talono sur tablon. 
La unua ludanto estas la unua maldekstre de la disdoninto. 
 
Por ludi : 
La unua ludanto elprenas la supran karton el la talono. 
Poste, li elektas karton el siaj 4 kartoj por ĵeti. Li forĵetas averse la karton sur ĵetostakon. Post la ĵeto, kiel la aliaj 
ludantoj, li tenas nur tri kartojn.  
La sekvanta ludanto povas elpreni karton el la talono aŭ preni la videblan karton el la ĵetostako. 
La partio daŭras laŭvice ĝis iu ludanto decidas haltigi la partion. 
 
Fino de la partio : 
Kiam ĉiu ludanto ludis minimume unu fojon, iu ludanto post sia ludago povas peti halton de la partio. Li ne plu ludos 
kaj li atendos dum la aliaj ludas lastfoje. Poste ĉiuj ludantoj surtabligas siajn kartojn kaj endas kalkuli poentojn. 
 
Ekzemploj por kalkuli poentojn : 

3 kartoj el malsamaj familioj 

 

1 poento 

2 kartoj el la sama familio 

 

2 poentoj 

2 samaj kartoj 

 

2 poentoj 

3 kartoj el la sama familio 

 

3 poentoj 

3 malsamaj kartoj el la sama familio 

 

4 poentoj 

3 samaj kartoj 

 

4 poentoj 

 

Post kvin partioj (aŭ pli se vi deziras), la ludanto kiu akiris la plej multe da poentoj gajnas. 

Aŭtoro : isabellesaulnier@outlook.fr 



 

Resumo : 

 
leono 

 

leonino 
 

leonido 

 
anaso anasino 

 
anasido 

 
bovo bovino 

 
bovido 

 
ŝafo 

 
ŝafino 

 
ŝafido 

 
koko 

 
kokino 

 
kokido 

 


