
LER9283 – Joc de strategie – Cubul culorilor 

 

Scopul jocului 

Aduna puncte potrivind  patratele colorate de pe carduri. Aduna cele mai multe puncte dupa 

ce toate cartile au fost jucate si ai castigat.  

Pregatirea pentru joc  

1. Imparte fiecarui jucator cate 6 carduri (Daca la joc participa 2-3 jucatori, imparte fiecarui 

jucator 8-10 carduri). 

2. Intoarceti o  carte din pachetul ramas; plasati-o in centrul zonei de joacă. 

3. Desemnati o persoana care tine scorul pe durata jocului. Cel mai tanar jucator incepe jocul. 

Regulament 

1. Potriviti unul dintre cardurile  dvs. pe orice parte a cardului din centru, alaturand culorile a 

unul sau mai multe patrate colorate de pe acesta. Nota: Oricare dintre variantele ilustrate este 

permisa pe durata jocului. 

2. Fiecare pătrat potrivit corect intr-o secventa valoreaza 1 punct. (Spre exemplu, in imaginea 

ilustrata, potriviti un patrat mov cu un al doilea patrat mov pentru a castiga 2 puncte.) 

Jucatorul care tine scorul noteaza punctele jucatorului respectiv. Acum este randul 

urmatorului jucator.  

3. Jucatorii pot potrivi cardurile la toate cele 4 colturi, formand un patrat. Observati imaginea 

3, sub „Scoring” pentru exemplu. 

4.  Jocul se termina atunci cand toate cardurile de joc au fost potrivite celor de pe masa. 

5.  Castiga jucatorul care a strans cele mai multe puncte. 

Alte variante de joc  

Pentru si mai multa distractie incercati si variantele acestea de joc. 

Punctaj dublu: Pentru acest joc alegeti o culoare care va primi punctaj dublu. Cand reusiti sa 

potriviti un card care contine aceea culoare primiti punctaj dublu. Spre exemplu, daca alegeti 

culoarea mov si reusiti sa potriviti 3 patrate mov veti primi 6 puncte.  

Patrat colorat: In acest joc, jucatorului i se dubleaza punctajul daca reuseste sa uneasca patru 

colturi si sa formeze un patrat de aceeasi culoare.  Spre exemplu, daca jucatorul formeaza un 

patrat de culoare albastra, asa cum este ilustra in imaginea b de la „Scoring”, el va castiga 8 

puncte.  Patratul realizat dubleaza punctajul doar 1 singura data. Dupa aceea, cand secventa se 

extinde, acesta va valora 4 puncte.  

 


