Prof. consilier școlar ANA Sabina Mihaela
Vârsta jucătorilor: mai mare de 4 ani
Numărul de jucători: de la doi jucători (cu cât mai mulți, cu atât mai bine)
Spațiul de desfășurare: în interior sau afară.
Materiale necesare: șablonul jocului, zar, plic, jetoane cu ghicitori
Cum se joacă:
1. Se așază fișa cu șotronul pe o suprafață plană (ex. masa)
2. Se alege ordinea jucătorilor la șotron.
3. Jucătorul trebuie să arunce zarul, pentru fiecare căsuță în parte.
4. După fiecare aruncare, extrage din plic un jeton, pe care este scrisă o
ghicitoare.
4. Jucătorul aruncă zarul în următoarea căsuță (cu nr. 2), doar dacă a reușit
să ghicească răspunsul la ghicitoarea din căsuța nr. 1
5. Se continuă în același fel până se ajunge la ultima căsuță.
6. Primul jucător care parcurge tot traseul fără greșeală, câștigă.
Reguli:
1. Zarul trebuie aruncat pe rând, în fiecare căsuță.
2. Jucătorul pierde rândul la aruncare, atunci când:
 nu reușește să arunce zarul în căsuța vizată
 nu reușeste să răspundă corect la ghicitoare
3. Când zarul se oprește pe linia căsuței vizate, se repetă aruncarea.
4. Când vine rândul unui jucător care a mai aruncat înainte, dar a pierdut
rândul, acesta va continua de unde a rămas.
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Îl vedem într-un halat
Și-l recunoaștem imediat!
Stetoscopul folosește
Când un pacient sosește!

Știe să facă hăinuțe,
Cămăși, bluze și rochițe
Pe măsura tuturor!
Meseria e de….?

Face pâine delicioasă,
Cornuri, colăcei gustoși,
Cu grijă le pregătește..
Pentru toți cei pofticioși!

Un incendiu dacă este
Imediat, el și sosește
Cu o mașină utilată,
Pentru a stinge focul îndată.

Dimineața ne zâmbește,
Si știe a povesti,
Pentru școală pregătește,
Grupa-ntreagă de copii.

Dintr-o geantă uriașă
Scrisori și plicuri el ne lasă,
Ne anunță c-a sosit..
Pachețelul mult dorit!

Pe vapor călătorește
Și îi place aventura,
Precum Popeye și el este!
Despre cine se vorbește?

Lângă doctor stă mereu
Oferind sprijinul său.
Ea injecțiile le face,
Când o boală nu-ți dă pace

Cine zboară ..făr să zboare
Și ne poartă peste mare..
Peste munți, peste oceane,
Ați ghicit.. cine e oare?

Pe orice vreme e prezent
În intersecţie, atent,
Traficul îl dirijează,
Strada o supraveghează.

Mașina de s-a stricat
Imediat l-ai căutat!
S-o repare cât mai grabnic,
Meseria e de…?

El animalele iubește
Și de–ndată le îngrijește,
E un medic special..
Îi spune ……?

Sursa: ”200 de ghicitori pentru copii”- Gabriela Ivan

