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Kiom da okuloj 

havas la ĝirafo ? 

Kion legas 

la ĝirafo ? 

Kiu sidas sur seĝo ? 

Kiom da nazoj 

vi vidas ? 

Kie estas 

la du ĝirafoj ? 

Kiu estas 

en la aŭto ? 

Kie estas la rozo ? 

Kion trinkas 

la ĝirafo ? 

Kion manĝas 

la ĝirafo ? 

Kio staras 

sur la ĝirafo ? 
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Kia estas la birdo 

sur la mano ? 

Kie staras la birdo ? Kie staras 

la kokino ? 

Kie sidas 

la ĉevalo ? 

Kio estas 

sur la pomo ? 

Kia estas 

la ĥameleono ? 

Kiom da citronoj 

mi havas en mano ? 

Kio estas 

en la domo ? 

Kio estas 

sur la zebro ? 

Ĉu la kokino 

legas libron ? 



3 

     

     

Kiu sidas 

sur la ĝirafo ? 

Ĉu la ĝirafo 

ŝatas urson ? 

Ĉu vi vidas 

la ĥameleonon ? 

Kio estas 

en akvo ? 

Kiom da ĝirafoj 

vi vidas ? 

Ĉu la elefanto 

trinkas ? 

Kia estas la ĝirafo ? 

Ĉu la ĝirafo 

manĝas pomon ? 

Kiom da ŝuoj 

havas la ĝirafo ? 

Kie estas la glaso ? 
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Kion manĝas 

la urso ? 

Ĉu la elefanto 

ŝatas akvon ? 

Kia estas 

la elefanto ? 

Kia estas 

la urso ? 

Kiu sidas 

sur la ĉevalo? 

Kie staras 

la elefanto ? 

Kion manĝas 

la elefanto ? 

Kie sidas la hundo ? Kia estas la hundo ? 

Kion havas 

la elefanto ? 
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La ĝirafo 

havas du okulojn. 

La ĝirafo 

legas libron. 

La ĝirafo sidas sur 

seĝo. 

Mi vidas 

kvin nazojn. 

La du ĝirafoj 

estas sur insulo. 

La ĝirafo estas 

en la aŭto. 

La rozo estas en la 

mano de la ĝirafo. 

La ĝirafo 

trinkas akvon. 

La ĝirafo manĝas 

jogurton. 

Birdo staras 

sur la ĝirafo. 
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La birdo sur 

la mano estas blua. 

La birdo staras 

sur glaso. 

La kokino staras 

sur seĝo. 

La ĉevalo sidas 

sur tablo. 

Sur la pomo 

estas ĥameleono. 

La ĥameleono 

estas viola kaj verda. 

Vi havas en mano 

tri citronojn. 

En la domo 

estas zebro. 

Sur la zebro 

estas kokino. 

Ne. La kokino 

ne legas libron. 
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La hundo sidas 

sur ĝirafo. 

Jes, la ĝirafo 

ŝatas urson. 

Jes, mi vidas la 

ĥameleonon. 

Ĝi estas sur ĝirafo. 

En akvo estas fiŝo. Mi vidas 

kvar ĝirafojn. 

Ne, la elefanto 

manĝas kaj la ĝirafo 

trinkas. 

La ĝirafo estas 

flava kaj bruna. 

Ne, la ĝirafo 

manĝas citronon. 

La ĝirafo 

havas du ŝuojn. 

La glaso estas 

sur la tablo. 
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La urso 

manĝas fiŝon. 

Jes. La elefanto 

ŝatas akvon. 

La elefanto 

estas roza. 

La urso 

estas blanka. 

Sur la ĉevalo 

sidas la hundo. 

La elefanto staras 

sur ĵetkubo. 

La elefanto 

manĝas pomon. 

La hundo sidas 

en la ŝuo. 

La hundo estas 

bruna kaj nigra. 

La elefanto 

havas vazon. 



9 

     

     

Dorsoj de la demandaj kartoj (paĝoj 1, 2, 3 kaj 4)                       
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Dorsoj de la respondaj kartoj (paĝoj 5, 6, 7 kaj 8)                       
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Ludreguloj Senĉenaj ĝirafoj 

La ludocelo : 
Celas parigi kartojn. Paro konsistas el demanda karto kaj responda karto. 
Paro ekzemplo ci-dekstre : 
 

Antau la ludo : 
Elektu la nombro da kartoparoj laŭ la nombro da ludantoj. 
Eksemplo : 
 
 

 
Miksu aparte la demandajn kartojn kaj la respondajn kartojn. 
Disdonu ĉiujn demandajn kartojn. Disdonu po 2 de la respondaj kartoj, la ceteraj 
iĝas dorsoflanke la talono. 
Ĉiu ludanto kontrolas ĉu li havas paron, se jes, li surtabligas ĝin antaŭ si. 

Por ludi : 
La ludanto petas de iu la respondon por unu el siaj demandaj kartoj. 
Ekzemplo : 
 
 
 
Kiam la kontraŭulo havas la taŭgan karton, li respondas kaj donas la karton. La ludanto surtabligas la paron kaj li rajtas ludi denove. 
 
 
 
 

La ludagado de la ludanto haltas kiam li ne ricevis la bonan respondon, li elprenas karton el la talono. La sekva ludanto ekludas. 
La ludantoj ludas laŭvice. 
 

Apartaj kazoj : kiam ludanto ne plu havas demandajn kartojn, li rajtas respondi al antaŭe audita demando por surtabligi paron. 
 
 
 
 
 

Fino de la partio : 

La ludo daŭras ĝis la malkovro de ĉiuj paroj. La gajnanto estas la unua ludanto kiu ne plu havas kartojn en mano. 
 

Aŭtorino : Isabelle Saulnier. 
http://ludoj.neowordpress.fr 

Marko, "Kio staras sur la ĝirafo ?" "Sur la ĝirafo, staras birdo." 

Petro, "Kie staras la kokino ?" Mi ne povas respondi. 

Maria, "La ĝirafo trinkas akvon" respondas  al 
via demando : "Kion trinkas la ĝirafo ?" 

3 ludantoj 15 paroj disdonu po 7 kartojn 9 kartoj en talono 

4 ludantoj 16 paroj disdonu po 6 kartojn 8 kartoj en talono 


