
Educația fizică în jocuri dinamice 

 

Scopul jocului este să luaţi cât mai puține cărți de jos (cât mai puțini copii eliminați din joc).  

 

PREGĂTIREA 

Amestecaţi cărţile şi împărţiţi câte 10 fiecărui jucător. Puneţi primele 4 cărţi din teancul rămas pe masă 
sub formă de coloană cu faţa în sus. Fiecare carte este prima carte dintr-un rând care nu poate să conţină mai 
mult de 5 cărţi, incluzând şi prima carte. Puneţi restul cărţilor în cutie.  

 

JOCUL 

Fiecare jucător alege o carte din mână şi o aşează pe masă în faţa sa, cu fața în jos. Când toţi jucătorii au 
ales o carte, acestea se întorc. Cel care are cartea cu valoarea cea mai mică începe, prin a aşeza cartea sa în unul 
din cele patru rânduri. El este urmat de cel cu valoarea următoare mai mare, ş.a.m.d., până când toate cărţile au 
fost aşezate. Cărţile se aşează întotdeauna de la stânga la dreapta pe rând. Această procedură se repetă până 
când sunt aşezate toate cele 10 cărţi din mâinile jucătorilor.  

 

Cum se aranjează căr ţile? 

Fiecare carte se poate juca doar pe un singur rând. Se aplică următoarele reguli: 

Regula 1 - Ordine ascendentă: Valoarea cărţilor pe un rând trebuie să crească de la stânga la dreapta. 

Regula 2 - Cea mai mică diferență: Fiecare jucător trebuie să pună cartea pe rândul care conţine cartea cu 
precedenta valoare (mai mică decât cartea sa). Ex. Un 10 se va aşeza automat pe rândul unde se află un 9.  

Regula 3 - Rândul plin: Un rând este plin când au fost aşezate 5 cărţi pe el. Dacă se aplică regula 2 şi trebuie 
așezată a 6-a carte în acest rând, jucătorul care deţine cartea trebuie să ia cele 5 cărţi din rând şi să le aşeze în 
faţa sa. Apoi joacă acea carte din mână ca fiind prima carte din noul rând format.  

Regula 4 - Cartea cea mai mică: Dacă cineva joacă o carte cu o valoare aşa de mică încât nu se potriveşte pe 
nici un rând, el va fi obligat să ia toate cărţile dintr-un rând la alegerea sa, apoi le aşează în teanc în faţa sa şi va 
aşeza acea carte ca fiind prima din noul rând.  

 

SFÂRŞITUL JOCULUI 

Jocul se termină când s-au jucat toate cărţile. Fiecare jucător ia cărţile din faţa sa şi numără copiii 
eliminați. Se joacă mai multe runde până când un jucător adună 50 de copii eliminați. Câştigător este cel care a 
adunat cel mai mic număr de copii eliminați la finalul rundelor.  

Un alt scor ţintă sau stabilirea unui număr de runde la începutul jocului pot să fie variante de joc.  

VARIANTE 
Toate regulile anterioare rămân valabile, plus următoarele: 
1. Toate cărţile sunt cunoscute 
Numărul de cărţi din joc este egal cu numărul jucătorilor înmulțit cu 10 plus 4 cărţi. Toate cărţile cu valoare mai 

mare sunt eliminate din joc. Jocul decurge apoi normal. 
2. Fiecare jucător alege 10 cărţi 
Cărţile sunt puse pe masă cu faţa în sus. Pe rând, fiecare trage câte o carte, până ce toţi au 10 cărţi în mână. Cele 4 

rămase se pun pe coloană ca primele cărţi din rând. Jocul decurge apoi normal. 


