
LES QUATRE SAISONS

Fabrication du jeu

Règles
• Imprimer la page 2 sur une feuille A4

• Plastifier

Questions/réponses
• Imprimer les pages 3 et 4 sur une feuille cartonnée A4 recto/verso

• Plastifier

Pions et dé
• Imprimer la page 5 sur une feuille cartonnée A4

• Découper, plier et coller les pions

• Coller les pions sur des rondelles de bouchon de liège (environ 7 mm
d'épaisseur)

• Découper le dé et le mettre en forme

Pour le plateau vous avez le choix selon votre imprimante 
A4 ou A3

Plateau (format 2 x A4)
• Imprimer les pages 6 et 7 sur des feuilles cartonnées A4

• Plastifier

• Assembler

ou plateau (format 1 x A3)
• Imprimer la page 8 sur une feuille cartonnée A3

• Plastifier

Dernière mise à jour Pour toute observation
14 février 2016 dlm.anim@free.fr

ne pas imprimer cette page



KVAR SEZONOJ

ou « Les quatre saisons »

Type et but de jeu :
Jeu de l'oie
Arriver le premier à la case 48

Matériel :
1 plateau
6 pions

1 dé
1 fiche questions/réponses

Nombre et âge des joueurs :
De 2 à 6 joueurs
De 10 ans et plus

Déroulement de la partie :
À tour de rôle, les joueurs lancent le dé et avancent leur pion d'autant de
cases qu'indique la valeur du dé.
Si  le  joueur  arrive  sur  une case  « question »,  il  doit  répondre  à  cette
question. Les joueurs peuvent se servir de la fiche « questions/réponses »
pour vérifier ou préciser la réponse.

• Si la réponse satisfait les autres joueurs, le joueur laisse son pion
sur cette case et c'est au tour du joueur suivant.

• Si la réponse ne satisfait pas les autres joueurs, le joueur ramène
son pion sur  la  case d'où il  est  parti  et  c'est  au tour  du  joueur
suivant . 

Si le joueur arrive sur une case « action », il agit en fonction : « reludu » =
« rejouez », « Iru anta en je tri pa ojŭ ŝ  » = « avancez de 3 cases », « Iru
malanta en je du pa ojŭ ŝ  » = « reculez de 2 cases ». Dans ces 2 derniers
cas, le joueur ne répond pas à la question.

Fin de partie :
La partie se termine quand tous les joueurs sont arrivés ou ont dépassé la
case 48.



KVAR SEZONOJ
Demandoj / Respondoj

N°
ĉelo

Demandoj Respondoj

1 Kio estas la unua tago de printempo?
La unua tago de printempo estas la 
20a aŭ la 21a de marto.

2
Kiom da tagoj estas en la monato de 
aprilo?

Estas 30 tagoj en la monato de aprilo.

3 Kiu estas la floro de majo? La floro de majo estas la konvalo.

4 Iru antaŭen je tri paŝoj X

5 Kiam ekpluvas? Ekpluvas en la monato de marto.

6 Kiom daŭras la printempo? La printempo daŭras 93 tagojn.

7
Kiel nomiĝas la birdoj kiuj venas el 
Afriko?

La birdoj kiuj venas el Afriko nomiĝas 
migrobirdoj.

8 Reludu X

9 Kiu birdo ne alportas printempon? Unu hirundo ne alportas printempon.

10
Kiu festo estas dimanĉon post la unua 
novluno de printempo?

La festo kiu estas dimanĉon post la 
unua novluno de printempo, estas 
Pasko.

11 Iru malantaŭen je du paŝoj X

12
Kio estas la origino de la vorto 
"printempo"

La vorto "printempo" venas de la Latino
"primus" (unua)

13 Kio estas la unua tago de somero?
La unua tago de somero estas la 20a 
aŭ la 21a de junio.

14 Kial estas la tagoj en somero? 
En somero, la tagoj estas longaj kaj 
varmaj.

15 Iru antaŭen je tri paŝoj X

16
Per kiu astronomia fenomeno somero 
komenciĝas?

Somero komenciĝas per la somera 
solstico.

17 Reludu X

18
Kiom da tagoj estas en la monato de 
julio?

Estas 31 tagoj en la monato de julio.

19
Kion fari en somero por batali kontraŭ 
la varmego?

En somero, necesas trinki akvon.

20 Ĉu papavoj floras en somero? Jes, papavoj floras en somero.

21 Kiom daŭras la somero?  Somero daŭras 94 tagojn.

22
Kiu skribis "La Sonĝo de somera 
nokto"?

Mendelssohn skribis "La Sonĝo de 
somera nokto".

23 Iru malantaŭen je du paŝoj X



24
Kiel nomiĝas la bluaj floroj, kiuj kreskas
en la kampoj?

La bluaj floroj, kiuj kreskas en la 
kampoj, estas cejanoj

25
Kio estas la unua tago de aŭtuno? La unua tago de aŭtuno estas la 22a 

aŭ la 23a de septembro.

26 Kion faras la tagoj en aŭtuno? En  aŭtuno la tagoj mallongiĝas.

27 Iru antaŭen je tri paŝoj X

28 Kion faras la folioj en aŭtuno? En aŭtuno la folioj falas.

29 Kiom daŭras la aŭtuno? Aŭtuno daŭras 90 tagojn.

30 Kiu poeto skribis " Aŭtuno folioj"? Verlaine skribis " Aŭtuno folioj"

31 Iru malantaŭen je du paŝoj X

32
Per kiu astronomia fenomeno aŭtuno 
komenciĝas?

Aŭtuno komenciĝas per la aŭtuna 
ekvinokso.

33
Kial folioj flaviĝas aŭ ruĝiĝas en 
aŭtuno?

Folioj flaviĝas aŭ ruĝiĝas en aŭtuno ĉar
ili perdas sian klorofilon.

34 Reludu X

35
En la suda hemisfero, kiam 
komenciĝas aŭtuno?

En la suda hemisfero, aŭtuno 
komenciĝas en aprilo.

36
Kion faras bestoj antaŭ la vintra 
dormo?

Antaŭ la vintra dormo, bestoj abunde 
manĝas.

37 Kio estas la unua tago de vintro?
La unua tago de vintro estas la 21a aŭ 
la 22a de decembro.

38 Kio necesas por ke falu neĝo?
La temperaturo devas esti nulo grado 
celsia kaj malpli.

39 Iru antaŭen je tri paŝoj X

40 Kial estas la tagoj en vintro?
En vintro, la tagoj estas mallongaj kaj 
malvarmaj.

41 Kial oni tremas kiam malvarmas?
Kiam malvarmas, oni tremas por 
varmiĝi.

42 Kiel nomiĝas la 25a de decembro? 
La 25a de decembro nomiĝas Julo aŭ 
Kristnasko.

43 Reludu X

44 Kion faras vespertoj en vintro? Vespertoj vintrodormas en vintro.

45 Kiom daŭras la vintro?  Vintro daŭras 89 tagojn.

46 Iru malantaŭen je du paŝoj X

47 Kiom da pintoj havas neĝero? Neĝero havas ses pintojn.
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marquer le pli suivant cette ligne

PIONS
1 - marquer le pli à l'aide d'un couteau
2 - découper les pions
3 - plier les pattes
4 - coller les deux faces des pions
5 - découper des rondelles de bouchon de liège (7mm environ)
6 - coller les pions sur les rondelles

marquer le pli suivant cette ligne
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Komencejo

48
Elirejo


