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Jocuri olandeze pentru copii
Sjoelbakken - este unul dintre cele mai iubite jocuri pentru copii si adulti din

Olanda. Sjoelbak este o placa lunga de lemn ce trebuie asezata pe o masa. Scopul
este glisarea cele 30 de mini discuri de lemn (sau pucuri) in cele patru arcade mici
deschise, numerotate cu puncte de la stanga la dreapta: 2, 3, 4, 1. Fiecare jucator are
3 sanse pentru a marca cat mai multe pucuri in arcadele de punctaj. Jucatorul cu cel
mai mare numar de puncte castiga jocul. Cea mai interesanta regula este aceea ca
pentru fiecare set de pucuri (adica un puc in fiecare cutie) se numara dublu. Deci, in
loc de 10 puncte pentru un set (adica cate un puc in fiecare cutie: 2 + 3 + 4 + 1 = 10),
se obtin 20 de puncte. Acest joc este jucat si in Belgia, in Franta (cunoscut ca “biliard
olandez), iar in Germania se numește Jakkolo, in timp ce in ceha au adoptat cuvantul
olandez “šulbak”.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nIkgRYEUokg
Koekhappen este un joc pe care copiii il joaca adesea la petrecerile pentru copii sau
de Ziua Regelui. De o ata se agata mai multe bucati de turta dulce sub forma de
peste, sau felii de chec, la distante de 30 cm, iar jucatorii trebuie sa manance turta
dulce de pe fir tinandu-si mainile la spate. Primul copil care termina prajitura este
castigator.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=lmpXow0vXMI
Spijkerpoep este un joc pe care cercetasii si copiii doresc sa il joace la festivitatile
nationale din Olanda. Este un vechi joc olandez care duce la divertisment si necesita o
buna coordonare si concentrare. Aveti nevoie de un o ata, un cui si de o sticla. Cuiul
este atasat de ata si este fixat pe partea din spate a pantalonilor jucatorului. Scopul
jocului este ca cuiul sa intre in sticla.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8J-o8qnhkb0 - aici doi baieti au incercat
sa puna cuiul in sticla si cu drona. Oare au reusit?
Spor la joaca!
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