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Al doilea joc 

Jocuri de societate 

 

INTRODUCERE  

Există multe jocuri de societate interesante care implică participarea tuturor 
membrilor familiei. Toate reprezintă o alternativă excelentă la așezatul la masă și 
mâncatul pe durata reuniunilor de familie.  

GRUPUL ȚINTĂ 

Familii, copii, prieteni 

 

CUVINTE CHEIE  

- joc de societate 
- timp în familie 
- amuzament 
- gândire 
- logică 

 

SCOPUL JOCULUI 

Scopul acestor jocuri este de a dezvolta gândirea logică și raționarea, în timp ce vă 
distrați și petreceți timp de calitate cu familia și prietenii.  

JOC DE INTERIOR SAU DE EXTERIOR  

Jocurile pot fi jucate în interior, acasă, sau în aer liber, într-un parc, de exemplu.  

MOTIVUL SPECIFIC PENTRU CREAREA ACESTUI JOC 

Jocurile de acest tip au fost create cu mulți ani în urmă, cu scopul creării 
amuzamentului și bucuriei. În prezent, sunt modul favorit al multor familii și 
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prieteni, din lumea întreagă, de a petrece timp de calitate și de a se distra 
împreună.  

MATERIALE  

De obicei, jocul are inclus un set de materiale necesare.  

DESCRIERE ȘI INSTRUCȚIUNI 

Mai jos sunt transmise câteva exemple de jocuri de societate pentru întreaga 
familie, cu instrucțiunile pentru a le juca: 

Scrabble: 
 De ce veți avea nevoie: Joc Scrabble, dicționar 
 Cum se joacă: Este un joc al cuvintelor, astfel încât veți avea nevoie de un dicționar 

la îndemână, în caz că apare un cuvânt mai rar pe care veți dori să-l verificați  
Jucătorii pun jetoanele cu litere pe tabla de Scrabble pentru a forma cuvinte și a 
câștiga puncte. Atunci când jetoanele se termină, jocul ia sfârșit și persoana cu cele 
mai multe puncte câștigă.  

Monopoly: 

 De ce veți avea nevoie: Joc Monopoly  
 Cum se joacă: Este un joc care se aseamănă activităților din viața de zi cu zi, 

cumpărarea, vânzarea și închirierea de proprietăți imobiliare. Fiecare dintre 

jucători merge în jurul tablei, cu ajutorul unui set de zaruri, închiriind și vânzând 

proprietăți imobiliare, într-o încercare de a deveni cel mai bogat jucător. Jocul se 

termină atunci când toți ceilalți sunt falimentari.  

Table:  

 De ce veți avea nevoie: Joc de table  
 Cum se joacă: Jocul este unul dintre cele mai vechi. De el se bucură oamenii din 

jurul lumii de peste 5.000 ani. Jocul este destinat unui număr maxim de doi 
jucători. Obiectivul este să vă mutați piesele în tabla-casă și apoi să le scoateți 
afară.  

REZULTALTELE JOCULUI  
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Există întotdeauna un câștigător al jocului, dar momentele amuzamente sunt 
pentru toată lumea.  

ÎNTREBĂRI ȘI CONSIDERAȚII 

Alegerea jocului trebuie să aibă în vedere vârsta și capacitățile participanților, ca și 
numărul lor. Fiecare joc de societate are o recomandare pentru grup de vârstă, ca 
și referitor la numărul maxim de participanți. Deci, asigurați-vă că alegeți cu 
atenție.  

CONCLUZII 

Jocurile de societate reprezintă un mod interesant și amuzant de a determina 
membrii familiei și prietenii să joace împreună. Acest jocuri dezvoltă capacitățile de 
gândire, logica și raționamentul participanților, în timp ce aceștia profită de timpul 
petrecut alături de cei dragi.  
  


