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Joc de cărți
Tutti Frutti UNO

CUM SE JOACĂ:
Acest joc se joacă în echipe de câte 2-6 jucători.
Fiecare jucător primește câte 7 cărți de joc.
Restul cărților se pun pe masă într-un teanc, cu fața în jos.
Întoarceţi o carte din teanc cu fața în sus.
Scopul jucătorilor este să scape de toate cărțile din mână.
Câștigător este primul jucător care rămâne fără cărți.
Jucătorilor le vine rândul în sensul acelor de ceasornic. Începe
jucătorul cel mai mic ca vârstă.
Pentru a scăpa de o carte, fiecare jucător trebuie să pună jos o
altă carte care se potrivește cu cea de pe masă: fie are același fruct,
fie are același anotimp. Dacă jucătorul nu are o carte care să se
potrivească, trebuie să tragă o carte din pachetul de pe masă.
Mai există și câteva cărți speciale, care au diferite roluri.
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Insecte benefice: Cartea cu insecte benefice poate fi pusă
jos oricând, indiferent care este cartea de pe masă. Jucătorul mai
scapă de încă o carte cu aceasta. Jocul s-a încheiat!
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Subiecte d
discuţie:
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Rolul cărților speciale:
Pesticide: Cartea cu pesticide poate fi pusă jos oricând,
indiferent care este cartea de pe masă. Dacă jucătorul a folosit
cartea cu pesticide, următorul trebuie să ia 3 cărți din pachet.
Seră: Cartea „seră” poate fi pusă jos oricând, indiferent care
este cartea de pe masă. Dacă jucătorul a folosit cartea „seră”,
următorul trebuie să ia 2 cărți din pachet.
4 anotimpuri: Acestă carte are rol de Joker și se potrivește
cu orice carte este deja jos.
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Subiecte de discuţie:
Care a fost utilitatea cărții
cu pesticide? De ce?

.

Care a fost utilitatea
cărții „seră”? De ce?

.

Care a fost utilitatea
cărții cu insecte benefice?

.

Știți vreo insectă benefică
pentru plante?

.

Există vreo legătură între
fructele și legumele din joc
și anotimpul corespondent?

.

Chiar contează dacă
mâncăm fructe și legume pe
tot parcursul anului?

Ghicește ce fruct ești!
CUM SE JOACĂ::
Folosiți aceleași cărți.
Fiecare jucător trage o carte (fără să o privească) și o ține cu
degetul pe frunte (cu fața spre ceilalți jucători).
Fiecare jucător trebuie să ghicească ce fruct sau legumă are
pe carte cu ajutorul întrebărilor pe care le adresează celorlalți:
În ce anotimp cresc eu?
Ce culoare am?
Cât de mare sunt?
Ce gust am?

.
.
.

Și așa mai departe, până când toată lumea găsește răspunsul
corect.
Jocul s-a încheiat!

e
Subiecte d
discuţie:
pe un câmp?
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Ce a fost ușor și ce a fost
dificil în acest joc?

.

A fost mai ușor să
răspundeți la întrebări sau
să puneți întrebări? De ce?

.

Știm în ce anotimp cresc
toate fructele și legumele?

.

Am gustat cu toții toate
fructele și legumele din joc?

.

Cine a văzut aceste fructe
și legume într-o grădină sau

.

Ce anotimp era?

.

Era copt fructul?

.

Cui îi place grădinăritul?

.

Cine și-ar dori să devină
grădinar?
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4 anotimpuri

4 anotimpuri
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