
Dacă știi ... ȋntorci o literă! 

( Joc recapitulativ ) 

 

Materiale necesare: 

  - sfoara sau tablă 

  - cârlige (agrafe de hârtie) sau 

blutak 

  - cartoane A4  

 

Desfășurare: 

 

Varianta 1: 
 

- pe fiecare carton se scrie o literă din cuvântul sau expresia pe care vrem ca copii să o 

dezlege pe parcursul jocului. Cartoanele astfel scrise se înșiră pe sfoară sau tablă cu partea pe 

care nu este scris nimic către copii; 

- se împart copii în două echipe; 

- se adresează pe rând cate o întrebare fiecărei echipe; 

- cine știe răspunsul corect vine și întoarce un carton de pe sfoară sau tablă;  

- jocul se termină atunci când echipele reușesc să deslege cuvântul sau afirmația ascunsă; 

- echipa care reușeste sӑ deslege prima cuvântul sau expresia este declarată câștigătoare; 

 

 

Varianta 2   

 

- se păstreză primele 4 reguli de la varianta 1, doar că aici se mai pot adăuga următoarele: 

 - fiecărei literă i se poate acorda un anumit punctaj 

 - dacă există litere care se repetă se acordă un altfel de punctaj: spre exemplu litrei A daca 

se repetă de două ori în cuvânt i de poate acorda 20p de cate ori apare în cuvânt.. Dacă sunt 

litere care se repetă mai multe ori punctajul acelor litere va fi mai mare - asta la libera 

alegere a celui care practică acest joc. 

- se mai poate pune pe una din literele dublate sau triplate în cuvânt sau expresie un anumit 

semn: floricică, mămăruță, steluță etc.- dacă copilul întoarce din prima acea literă i se vor 

întoarce automat și celelalte litere care sunt la fel cu ea. Dacă nu vor trebui să ”muncească” 

până le întorc pe toate răspunzând pe rând la întrebări. 

- chiar dacă nu sunt întoarse toate literele iar o echipă dorește să dea deslegarea poate să o 

facă. Dacă greșeste cuvântul sau expresia pierde 30p din punctajul lor - aceste puncte 

revenind echipei adverse. 

- daca dă răspunsul corect primește 50p și jocul se încheie chiar dacă au mai rămas întrebări 

de adresat. 

-jocul se termină atunci cînd toate întrebările s-au pus iar literele sunt întoarse una câte una, 

sau când o echipă dă deslegarea cuvântului (afirmației) înainte ca toate intrebările să se fi 

pus. 


