
Joc stafeta - Intrecerea clatitelor 

 

 CE CONTINE: 

 

– 10 clatite (avand diametrul de 2.5 cm) in 5 arome diferite : simpla, cu capsuni, afine, 

banane, sau cu bucati de  ciocolata 

– 2 bucatele de unt 

– 2 farfurii 

– 2 spatule 

– 10 carduri cu diferite modele de asezare a clatitelor 

– tava de joc model gratar (atasata in interiorul cutiei) 

 

 Organizati-va , nu este timp de lenevit, clientii  de la  restaurant trebuie sa primeasca  

comenzile cat se poate de repede.Totul este contra timp si cine reuseste primul castiga! 

 

 TEMA  JOCULUI 

 

  Primul jucator (sau echipa) care va reusi sa aseze clatitele conform imaginii de pe card  

impreuna cu o bucatica de unt la final va castiga. 

 

  Nota: pentru incepatori sau copiii mai mici se poate face doar o mica intrecere printr-o simpla 

asezare  aleatorie  a celor 5 clatite in farfurii. 

 

 PREGATIREA JOCULUI 

 

  Asezati toate clatitele si bucatile de unt pe tava de joc. 

  Ulterior puneti farfuriile fiecarui jucator (echipa)  la o distanta de 1,5 metri  fata de tava cu 

clatite .   

  Asezati cardurile cu imagini langa tava cu clatite si impartiti jucatorii in 2 echipe a cate 6 

co-echipieri 

 

 REGULA JOCULUI 

  

1. Trageti un card de pe masa pentru a vedea ce tip de ``turnulet`` trebuie pregatit. Ex- clatita 

cu banane, simpla, cu afine, cu bucati de ciocolata si capsuni, etc... 

2. Unul dintre jucatorii din echipa va striga ``Comanda!`` si ceilalti jucatori din echipa se vor 

lupta sa gaseasca  in tava prima clatita conform imaginei de pe cartonas 

3. Jucatorii se vor grabi ulterior sa aseze primii pe farfurii  clatitele cu ajutorul spatulelor 

4. Primul jucator care a asezat clatita pe farfurie se va intoarce la echipa si ii va preda spatula 

unui alt co-echipier pentru  ca acesta  la randul lui sa gaseasca urmatoarea clatita  din 

imagine care trebuie pusa pe farfurie. 

5. Jocul continua pana ce primul jucator (echipa) va reusi sa aseze pe masuta toate cele 5 

clatite  conform imaginii de pe card impreuna cu o bucatica de unt. 

6. In tot acest timp , echipele se vor verifica intre ele pentru a vedea daca au respectat ordinea 

asezarii clatitelor in farfurie. 

 

  CASTIGATORUL 

 Primul jucator (echipa) care a reusit sa aseze corect clatitele, castiga! 

 

Jocurile fizice dezvolta creierul 

Jocul ``PANCAKE PILE-UP`` ajuta la dezvoltarea abilitatilor de echilibru si coordonare. 


