
 

 
Triovision este un joc abstract, de planificare eficienta si de constructie, un joc al spatialitatii. Dezvolta abilitatea de a 

actiona ordonat, gandirea logico-matematica. Triovision slefuieste aceste atribute si le dezvolta. 

Continut: 

1 plansa de joc  

60 carti de joc 

8 pioni 

 Scopul jocului: 

Toti jucatorii incearca simultan sa dispuna cate un pion pe tabla de  

joc, astfel incat orice pioni aflati pe tabla, sa fie oglinda unei carti  

de joc aflata pe masa de joc. La final, jucatorul ce cele mai multe  

carti adunate, castiga. 

 Pregatirea jocului: 

Plasati plansa de joc in mijlocul mesei. Amestecati cartile. Intoarceti  

12 carti de joc si puneti-le in jurul tablei de joc. Restul cartilor  

trebuie plasate cu fata in jos, pe masa, teanc. Asezati cei 8 pioni pe  

tabla de joc, conform imaginii alaturate. 

Cum se joaca: 

Toti jucatorii privesc cele 12 carti cu fata in sus.  

Fiecare jucator incearca sa reproduca o imagine dintr-o carte, mutand cate un singur pion pe orice spatiu liber de pe tabla. Daca un 

jucator crede ca poate reusi, el striga STOP! Ia de pe masa de joc corespunzatoare si muta un singur pion. Adversarii verific a daca pe 

masa este exact oglinda cartii de joc. Daca este exact asa, jucatorul poate pastra cartea, si o alta va fi intoarsa cu fata in sus. 

Daca jucatorul s-a inselat si dispozitia pionul nu este aceeasi ca cea oglindita pe cartea aleasa, pionul este reasezat in pozitia sa 

initiala. 

Putem avea cazul in care nu, putem avea niciun aranjament al pionilor, conform cartilor intoarse pe masa. 

Primul jucator care observa acest lucru, striga BLOCAJ. Toti jucatorii verifica daca el are dreptate. 

Daca este asa, acel jucator care observa blocajul are dreptul de a muta 2 pioni pentru a castiga o carte de pe masa. Daca el s -a 

inselat, jocul continua normal. 

  Sfarsitul jocului: 

Castigator este cel care are la sfarsitul jocului cel mai multe carti. 

  Varianta eleganta (2-4 jucatori) 

Fiecare jucator primeste cate 10 carti si le aseaza in dreptul sau pe masa, vizibil e pentru toti jucatorii. Cartile ramase se aseaza 

teanc, cu fata in jos. Primul care reuseste sa aranjeze pionii conform celor 10 carti, pe rand, va castiga jocul.  

Se aplica regulile de baza ale jocului. In plus fata de cartile sale, jucatorii pot aranja pionii conform unei carti a unui adversar, mutand 

o piesa. Daca se realizeaza o carte a adversarului, aceasta este pusa inapoi in cutie. Ca pedeapsa, celalalt jucator primeste  una din 

cartile adversarului care a realizat aranjamentul de pioni conform cartii lui, si inca o carte in plus, din tencul de pe masa. 

Jocul sa terminat cand nu mai sunt carti in teanc. 

   Triovision pentru 1 jucator 

Daca un jucator doreste sa joace singur, el ca intoarce cate carti doreste, incercand sa gas easca cat mai multe potriviri. 
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