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Semnificații 

   

 
cuvânt 

 
 

propoziție 

 
 

silabă 

 
 

desenează 
/scrie 

 
 

poveste 

 
 

următorul 
 

întrebare 

 

Cărțile cu simboluri vin în ajutorul copiilor ce nu au formate abilitățile 

de scris-citit. 

Reguli de joc: 

1. Fiecare simbol are o semnificație. 

2. Cuvintele, propozițiile și silabele vor fi alese de participanți în funcție de sunetul target ce 

trebuie corectat. 

3. Fiecare participant la joc trebuie să răspundă în funcție de semnificația simbolului. 

4. Simbolul poate apărea de mai multe ori pe aceeași carte. De exemplu, simbolul pentru cuvinte 

poate apărea de 4 ori pe carte astfel încât participantul va trebui să spună 4 cuvinte. 

5. Cărțile pot fi printate o dată sau de 2 ori.  

6. În funcție de vârsta jucătorului, cartea ” întrebare” poate fi folosită pentru a verifica cunoștințe 

pe o anumită temă, iar pentru cartea  ”desenează/scrie” putem pune regula ca fiecare jucător să 

scrie litere, cifre sau să deseneze simboluri pe foaie. 

Sugestii de joc: 

1. Jucătorul poate alege cărți pentru a le colora, în același timp spunând cuvinte, propoziții, silabe 

sau poveste. 

2. Se introduc cărțile într-o cutie și fiecare jucător extrage pe rând câte o carte urmând cerința 

cărții. 

3. Se poate juca memo game fiecare jucător făcând perechi. 
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4. Se împarte o serie de 16 cărți, iar cealaltă serie se pune pe masă. Fiecare jucător, pe rând, va 

trebui să aleagă cărți pentru a face perechi. De exemplu un jucător are în mână următoarele 

cărți: soare, 2 mașini, 3 urme, semnul întrebării și carte. El va trebui să gasească perechile 

acestor cărți. La extragerea unei cărți, dacă nu formează o pereche, va îndeplini semnificația 

cărții extrase. Atunci când va face o pereche nu va îndeplini cerința cărții. 
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