
Joc de logica - Mental Blox [ LER9280 ]

Construiti, reproduceti modelele de pe carduri si potriviti formele multicolore, dar nu va lasati 
pacaliti de aparente: acesta joc distractiv este o adevarata provocare ce pune la incercare 
rationamentul logic.Cele 20 de carduri cu  model fata- verso contribuie la dezvoltarea gandirii 
critice, in timp ce jucatorii isi folosesc capacitatea vizuala si diferite strategii pentru a rezolva 
sarcini cognitive variate.

Reguli de joc

Jocul 1: Priveste & Construieste

1. Jucatorii vor fi impartiti in 2 echipe cu numar egal de jucatori. Fiecare echipa primeste un 
set identic format din 10 cuburi.

2. Puneti un card la vedere, astfel incat sa fie vizibil de catre toti jucatorii.
3. Algeti un jucator care sa cronometreze.
4. Fiecare jucator se va ridica si va merge sa se uite la card in timp ce jucatorul ales sa 

cronometreze va numara pana la 10. 
5. Primul jucator se intoarce in echipa si incepe sa contruiasca cu ajutorul cuburilor modelul 

identificat pe card.
6. Jocul continua in acest mod- fiecare jucator are sansa sa se uite la card timp de 10 secunde si

apoi sa se intoarca la membrii echipei sale si sa ajute la completarea structurii.
7. Prima echipa care decide ca a construit corect structura striga “Mental Blox”.
8. Verificati ca structura construita sa corespunda cu modelul de pe card.
9. Daca echipa a construit corect structura, respectand modelul, atunci poate pastra cardul cu 

modelul respectiv. In cazul in care echipa nu a construit corect, verificati daca cealalta 
echipa a fost mai aproape de realizarea structurii; daca da, atunci acesta va pastra cardul. 
Jocul continua astfel 3 runde.

10. Pentru un joc cu adevarat palpitant care dezvolta gandirea logica, raspundeti la intrebarea 
bonus din partea de jos a cardului cu model.

Jocul 2: Asculta & Construieste

1. In aceata varianta de joc 1 jucator va descrie imaginea de pe card, iar 2 jucatori vor construi.
2. Imparititi 10 cuburi identice celor 2 jucatori care vor construi.
3. 1 jucator va alege un card si cu spatele la ceilalti 2 jucatori va descrie structura pe care o 

vede pe card.
4. Dupa ce jucatorul termina descrierea si cei 2 jucatori termina de construit, comparati 

structurile construite cu imaginea de pe card. Care dintre jucatori a reusit sa se apropie cel 
mai mult de modelul de pe card? Acel jucator va pastra cardul. Jocul continua astfel 3 runde.

5. Pentru un joc cu adevarat palpitant care dezvolta gandirea logica, raspundeti la intrebarea 
bonus din partea de jos a cardului cu model.

Pentru variatie, descrieti modelul de pe card celor 2 echipe si vedeti care dintre echipe reuseste sa o 
construiasca.

Raspunsuri:

Unele dintre intebari au mai multe variante de raspunsuri. Iata raspunsurile pentru intrebarile care 
au o singura varianta de raspuns:



1. portocaliu x cub
2. Mov
3. Cu dungi x cub

    6.   Da. Intoarceti cubul x intr-o alta directie.
    7.   Toate sunt corpuri geometrice.
    8.   Portocaliu x cub
    9.   Oricare dintre cuburile cu buline.
  17.   Adaugati cubul x portocaliu la prima coloana.
  21.   Da.
  24.   Pe cub. 
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