
       Căpitanul Farfurie
              Un joc de familie cu 2 variante

Regulament de joc 
3+ ani
2-6 jucători

Conţinut:
• o tablă de joc
• 60 de cartonașe cu provocări (ghicitori şi acţiuni)
• 12 cartonaşe cu obiceiuri bune
• 6 pioni
• un zar
• un cartonaş de prezentare a căsuţelor speciale 
• un pliant cu „10 pași de urmat pentru o viață sănătoasă“

Introducere
Încă din copilărie porneşti în călătorie alături de Căpitanul Farfurie!
E călătoria vieţii tale, plină de bucurii şi de peripeţii, de prieteni buni şi de vise frumoase. Dacă vrei să te bucuri de toate 
acestea şi să trăieşti o viaţă lungă de poveste, trebuie să ai grijă de sănătatea corpului şi a minţii tale. Căpitanul Farfurie 
te îndrumă şi te învaţă tot ce trebuie să faci ca să �i sănătos: să mănânci echilibrat, să faci multă mişcare, să te odihneşti 
su�cient şi să ai obiceiuri bune în viaţa de zi cu zi. 
Descoperă regulile de bază ale nutriţiei, activităţii �zice şi igienei împreună cu prietenii tăi în două jocuri educative şi 
distractive: 
 A.  Căpitanul Farfurie în călătorie
 B.  Căpitanul Farfurie a�ă cine ştie

CĂPITANUL FARFURIE ÎN CĂLĂTORIE   2-6 jucători

       Obiectiv
    Aruncă zarul şi avansează pe traseu. 
    Primul care ajunge în ultima căsuţă câştigă!

       Pregătirea
   Aşază tabla de joc pe masă. Separă cartonaşele cu provocări de cele cu obiceiuri bune şi adună-le în teancuri diferite.       
   Amestecă bine �ecare teanc şi pune-le pe ambele cu faţa în jos pe masă.
   Fiecare jucător îşi alege un pion pe care îl pune în căsuţa 1. 
   Cel mai tânăr jucător începe.

       Desfășurarea jocului
    Când îi vine rândul, �ecare jucător aruncă zarul şi avansează pe traseul de pe tabla de joc mutându-şi pionul cu un 
număr de căsuţe egal cu numărul indicat de zar.  

       Cifra 6 
    De �ecare dată când îţi pică 6 la zar, poţi să tragi un cartonaş cu obicei sănătos din teanc şi să îl păstrezi lângă tine, 
ca să-l foloseşti dacă ajungi într-o căsuţă Baterie descărcată. 
     Observaţie: Dacă îţi pică cifra 6, dar nu mai este niciun cartonaş cu obicei sănătos pe masă, ridici din umeri şi treci 
mai departe!



Căsuţele speciale
4 – La televizor
Uneori e o piedere de vreme să stai prea mult la televizor, mai ales când prietenii tăi se joacă împreună, fac sport şi se 
distrează de minune. Cine se uită la televizor rămâne în urmă. Stai un tur!

7 – În tiroliană 
Ce poate � mai palpitant decât să te avânţi cu toată viteza deasupra lumii întregi? Curajos cum eşti, îţi iei zborul şi te 
duci direct în căsuţa 12!

10 – Mersul pe bicicletă
Mersul pe bicicletă e o experienţă de neuitat... la propriu! Odată ce-ai învăţat, nu mai uiţi niciodată! Urcă-te în şa şi 
pedalează vitejeşte pe drumul copilăriei. Ai să ajungi departe cu bicicleta. Mai exact, direct în căsuţa 13!

15 – Baterie descărcată
Rezervele tale de energie sunt pe sfârşite. Trebuie neapărat să-ţi faci obiceiuri mai sănătoase, ca să �i plin de vitalitate 
şi cu chef de joacă. Dacă ai un cartonaş cu obicei bun, poţi avansa direct în căsuţa 18. Dacă nu, aluneci înapoi în 
căsuţa 13.  

19 – Lift pentru leneşi
Spune-mi cum eşti ca să-ţi spun... cum ajungi la etaj! Cu liftul dacă eşti mai leneș, pe scări dacă vrei să �i sănătos! 
Acum, dacă tot ai ajuns în căsuţa 19 şi te-ai hotărât să iei liftul, trebuie neapărat să ajungi în căsuţa 20 ca să continui. 
Asta înseamnă că, atunci când îţi vine iar rândul, trebuie să obţii la zar cifrele 1, 2 sau 3 ca să treci în căsuţa 20. Nu poţi 
avansa cu 4, 5 sau 6. 

22 – Somn uşor!
Chiar dacă nu poţi să te joci în timp ce dormi, �i sigur că somnul e cel puţin la fel de important ca joaca! Îţi dă energie, 
îţi revigorează mintea şi te ajută să înveţi mai uşor. Un copil preşcolar are nevoie de 10-12 ore de somn pe zi. De 
aceea, dacă ajungi în căsuţa 22, rămâi acolo pentru moment. Dar la următorul tur, avansezi direct în căsuţa 28, fără să 
mai arunci zarul.

26 – O poftă bună!
Peştele este alimentul super gustos care te face mai deştept şi mai puternic, pentru că are grăsimi bune, cum ar � 
omega-3. Dacă ai poftă de peşte, să ştii că e o poftă bună! Mănâncă unul, ca să te duci direct în căsuţa 28!

29 -30 – În largul tău!
Înotul în apa mării e atât de plăcut, încât nu te mai saturi. De asemenea, te ajută să te menţii în formă. Înoată după 
pofta inimii: dacă pici în căsuţele 29 sau 30, aluneci direct în căsuţa 31.

33 – O inimă bună!
Inima este comoara ta! Păstreaz-o sănătoasă, puternică şi veselă cu o alimentaţie echilibrată, obiceiuri bune, multă 
mişcare şi mai ales cu prietenie! Arată că ai o inimă bună şi alege un jucător care să înainteze imediat cu 3 căsuţe din 
căsuţa în care se a�ă. (Dacă în urma mutării ajunge într-o căsuţă specială, efectul acesteia nu se aplică.)

35 – Baterie descărcată
Rezervele tale de energie sunt pe sfârşite. Trebuie neapărat să-ţi faci obiceiuri mai sănătoase, ca să �i plin de vitalitate 
şi cu chef de joacă. Dacă ai un cartonaş cu obice bun (cu baterie), poţi avansa direct în căsuţa 38. Dacă nu, aluneci 
înapoi în căsuţa 31.  

37 – Poftim la ronţăit!
Ai poftă de ceva bun? Ronţăie un morcov ca să capeţi super puteri! Este delicios şi plin de vitamine, îţi curăţă dinţii şi 
îţi îmbunătăţeşte vederea. Foloseşte-ţi puterile ca să ajungi direct în căsuţa 38. Dar numai cu condiţia ca după joc să 
mănânci un morcov!

       Cine ajunge primul în căsuța cu numărul 41 câştigă! (Observaţie: Pentru a câştiga trebuie să obţii la zar un număr 
egal cu numărul de căsuţe pe care trebuie să le străbaţi până în căsuţa 41). 
Căpitanul Farfurie te felicită și te invită la o gustare sănătoasă pe care o poți prepara după rețetele Sănătos de mic. 
Urmărește www.sanatosdemic.ro, pagina de Facebook Sănătos de mic – Nutriția Preșcolarului și canalul de You 
Tube Sănătos de mic.



CĂPITANUL FARFURIE AFLĂ CINE ŞTIE   2-4 jucători

Obiectiv
Răspunde corect la ghicitori şi adună cartonaşe cu obiceiuri bune. 
Primul jucător care adună 3 cartonaşe cu obiceiuri bune câştigă!

Pregătirea
Separă cartonaşele cu provocări şi cartonaşele cu obiceiuri bune în două teancuri diferite. Amestecă bine cartonaşele 
din �ecare teanc şi aşază teancurile pe masă cu faţa în jos.
Cel mai tânăr jucător începe şi jocul se desfăşoară în sensul acelor de ceasornic.

Desfășurarea jocului
Pe tot parcursul jocului, jucătorul care este la rând trebuie să răspundă la o provocare lansată de jucătorul precedent, astfel:

Jucătorul din dreapta celui care este la rând trage un cartonaş cu provocare din teanc şi citeşte provocarea de pe el cu 
voce tare. Jucătorul care este la rând trebuie să răspundă la ghicitoare sau să facă activitatea indicată.  Dacă răspunsul 
este greşit (sau activitatea nu este făcută conform indicaţiilor), cartonaşul cu provocare se lasă deoparte şi rândul 
jucătorului se încheie.  Dacă răspunsul este corect (sau activitatea este făcută conform indicaţiilor), jucătorul care a 
răspuns trage un cartonaş cu obicei bun şi îl aşază pe masă cu faţa în sus. Dacă jucătorul îndeplineşte condiţia asociată 
cartonaşului respectiv, poate păstra cartonaşul, punându-l în dreptul lui. Dacă nu, trebuie să îl pună la loc în teancul de 
cartonaşe cu obiceiuri bune şi să amestece bine teancul, apoi să îl pună cu faţa în jos pe masă. Rândul jucătorului se 
încheie şi jocul continuă în sensul acelor de ceasornic: Jucătorul care a răspuns trage un nou cartonaş cu provocare şi 
citeşte provocarea cu voce tare pentru cel din stânga lui, care este acum la rând. 

Condiţii
Pentru �ecare cartonaş cu obicei bun pe care îl tragi ai de îndeplinit o condiţie. Dacă ai îndeplinit-o, poţi păstra 
cartonaşul. Dacă nu, trebuie să îl pui la loc în teancul de cartonaşe cu obiceiuri bune.  Iată acum care sunt condiţiile. 
Nu uita: e foarte important să �i sincer!

Citeşte o carte • Spune titlul ultimei cărţi pe care ai citit-o. 
Dacă îţi aminteşti şi îl spui corect, poţi păstra cartonaşul. Dacă nu, îl pui la loc.

Joacă-te cu familia • Numeşte ultimul joc pe care l-ai jucat împreună cu familia sau cu prietenii tăi. „Căpitanul Farfurie“ 
nu se pune! 
Dacă îţi aminteşti şi numeşti jocul corect, poţi păstra cartonaşul. Dacă nu, îl pui la loc.

Înoată • Spune unde ai înotat ultima dată. 
Dacă îţi aminteşti şi spui locul corect, poţi păstra cartonaşul. Dacă nu-ţi aminteşti, îl pui la loc.

Bea apă • Bea chiar acum un pahar cu apă ca să păstrezi cartonaşul!

Joacă-te cu mingea • Descrie mingea cu care te joci cel mai des: ce fel de minge este, ce culoare sau ce imprimeu are, 
cât este de mare etc. 
Dacă o descrii corect, poţi păstra cartonaşul. Dacă nu poţi s-o descrii, îl pui la loc.

Mergi pe bicicletă • Spune câte roţi, câte pedale şi câte ghidoane are o bicicletă obişnuită (fără roţi ajutătoare). 
Dacă spui corect, păstrezi cartonaşul. Dacă nu, îl pui la loc.

Mănâncă salată • Numeşte 3 legume care pot � folosite într-o salată sănătoasă.
Dacă le numeşti corect, păstrezi cartonaşul. Dacă nu, îl pui la loc.

Dormi • Dacă aseară te-ai culcat înainte de ora 22:00, poţi păstra cartonaşul. Dacă te-ai culcat după 22:00, îl pui la loc!

Spală-te pe dinţi • Dacă te-ai spălat pe dinţi azi de dimineaţă, poţi păstra cartonaşul. Dacă nu, îl pui la loc.

Spală-te corect pe mâini • Spală-te chiar acum pe mâini conform indicaţiilor ca să păstrezi cartonaşul!

Fii generos • Dacă oferi ceva drag ție unui jucător, poți păstra cartonașul. Dacă nu, îl pui la loc.

Respectă natura • Du ceva de aruncat la coșul de gunoi, ca să poți păstra cartonașul. 

Sfârşitul jocului
Primul jucător care adună 3 cartonaşe cu obiceiuri bune în dreptul lui câştigă!


