
Sanwich Mix -Up

Joc tactil si de potrivire 

Dragi Educatori , 

Sandwich Mix -Up este un joc pentru dezvoltarea copiilor care integreaza informatia tactila cu cea 

vizuala , construind o baza solida pentru dezvoltarea rationamentului spatial si a perceptiei vizuale.

Promoveaza recunoasterea vizuala si tactila a formelor si contribuie la dezvoltarea memoriei.

Jocul se adapteaza usor in functie de aptitudinele jucatorilor si promoveaza dezvoltarea intr- o 

maniera amuzanta.

Este cunoscut faptul ca a-i determina pe cei mici sa manance sanatos si uneori doar sa manance, 

reprezinta o provocare. Este nevoie de inspiratie pentru a crea gustari cu fructe si legume sanatoase, 

pe care copii sa le manance. Incurajati micutii sa indentifice diferitele ingrediente folosite in 

prepararea acestor sandvisuri. Folositi sandvisurile ca sursa de inspiratie pentru a face propriile dvs. 

gustari.Implicati si copiii in prepararea mesei, pentru ca studiile arata ca micutii care ii ajuta pe 

adulti sa pregateasca mancarea, cel mai probabil o vor si manca.

Familiarizati-va cu piesele de joc

 15 sandvisuri – 30 piese 

 15 felii de paine – partea de sus a sandvisurilor. Aceste felii mai groase au 1,2 sau 3 forme 

incastrate. Aici, forma a fost decupata.

 15 felii de paine -partea de jos a sandvisurilor. Aceste felii (subtiri) au formele atasate de ele 

si apar ca o structura in relief.

Fiecarei felii de sus i corespunde o parte de jos, cu care se potriveste la fix.

 6 jetoane cu palarie: Jocul contine 6 jetoane cu palarie. Numerele de pe palarii reprezinta 

puncte de la 1 – 6.

Pentru jucatorii cu varsta mai mica care s-au familiarizat  cu piesele de joc , puteti juca un joc

de potrivire.

 Imprastiati cele 30 de felii de paine cu partea decupata si cu formele in relief in sus.



 Incurajati copii sa gaseasca piesele care se potrivesc astfel incat sa formeze un sandvis.

Jocul 1: Sandvisurile amestecate

Joc pentru 2 – 5 jucatori 

Maimutica a amestecat sandvisurile. Ajuta-l pe bucatarul sef catelus sa potriveasca sandvisurile si 

sa pregateasca la timp comanda pentru 6 persoane.

Inainte de inceperea jocului  

 Imprastie toate cele 30 felii pe masa sau pe podea si separa feliile de sus de cele de jos.

 Pune feliile cu decupaje cu fata in jos.

 Feliile cu forme in relief se pun cu fata in sus, astfel incat sa fie vizibile pentru toti jucatorii.

 Amesteca bine feliile astfel incat nici unul dintre jucatori sa nu stie care felii se potrivesc.

 Pune cele 6 farfurii in mijlocul mesei, la indemana tuturor jucatorilor (se pot pune si printre 

jumatatiile sandvisurilor.)

Regulamentul jocului 

 Nu exista ture in acest joc. Toti jucatorii se joaca in acelasi timp, cat de rapid pot.

 Spune „Pe locuri, fiti gata, start” si ia o felie decupata  de jos.

 Nu o intoarce inca. Alege o felie cu forme decupate si fara sa o intorci, ci doar prin atingere 

incerca sa ghicesti formele. Acorda atentie numarului de forme, a decupajului acestora si a 

pozitiei.

 Cauta felia cu forma in relief care se potriveste cu cea cu decupaj, formand un sandvis. 

( Acorda atentie si feliilor cu forme in relief si vezi daca se potrivesc cu ceea ce pipai).

 Cand crezi ca ai gasit felia de jos potrivita pune felia de sus peste ea. Daca feliile se 

potrivesc, sandvisul se va inchide bine. Daca nu se potrivesc va trebui sa cauti alta de felie 

de jos.

 Daca nimeresti o felie decupata care ti se pare dificila, poti sa o lasi jos si sa cauti alta.

O data ce ai facut un sandvis complet , ia-l si pune-l langa tine.

 Primul jucator care face un sandvis ia un jeton cu palarie de bucatar cu cel mai mare punctaj 

(6) si continua sa acumuleze puncte.



 Continuati jocul incercand sa formati cat mai multe sandvisuri.

 La urmatoarele ture, atunci cand faceti un sandvis, continuati sa luati si cate un jeton cu 

palarie de bucatar, cu cel mai mare punctaj.

Finalul jocului: 

Jocul ia sfarsit cand toate cele 6 jetoane s-au terminat. Daca mai exista sandvisuri care nu au fost 

inca asamblate, jocul continua pana cand toate piesele au fost potrivite.

Cine castiga jocul: Scorul se calculeaza astfel numarul de forme din sandvisuri +numarul de 

sandvisuri facute+suma punctelor de pe palarii . Jucatorul cu cel mai mare numar de puncte castiga 

jocul.

Scor final 

↓

Numarul de sandvisuri facute

+

Numar de forme din sandvisuri 

+

Suma punctelor de pe palarii

Strategie la care sa va ganditi : Incepeti cu piesele care vi se par ca se potrivesc mai usor pentru a 

castiga un jeton cu punctaj mare sau cautati felii cu mai multe forme. Viteza este un element cheie 

pentru a castiga jetoane cu punctaj mare, dar obtineti puncte si pentru numarul de sandvisuri facute 

si pentru numarul de forme din ele.

Varianta de joc



 Daca micutii sunt familiarizati cu grupele de alimente , la fiecare runda puteti adauga criterii

ca : „proteine”, „fier” sau „vitamina C” pentru puncte suplimentare.

 Daca va jucati singuri, provocarea este sa va depasiti propriul record de puncte intr-o limita 

de timp stabilita inainte de inceperea jocului.

Jocul 2 

Numar de jucatori : 2- 5 

Inainte de inceperea jocului

 Imprastiati cele 30 de felii de paine pe masa sau podea.

 Asezati-le cu fata in jos in forma de grila (adica 5 felii x 8 felii), astfel incat sa fie vizibila 

doar aceea parte a feliei care arata la fel la toate piesele de joc.

 Amestecati bine piesele.

Regulamentul jocului 

 Jucatorul care isi aminteste primul un sandvis interesant pe care l-a mancat incepe jocul. 

 La fiecare tura jucatorii intorc cu fata in sus cate 2 felii. Scopul este sa faca sandvisuri, 

potrivind feliile de paine (parte sus a sandvisului si partea de jos)

 Daca jucatorii intorc felii care potrivesc, pot pastra sandvisul format.

 Daca jucatorii nu gasesc felii care sa se potriveasca, ei trebuie sa  le intoarca la loc cu fata in

jos , iar apoi este randul urmatorului jucator.

Cine castiga jocul : Jucatorul cu cele mai multe sandvisuri (perechi) castiga jocul.


