EDUCAÇÃO FÍSICA

Jogos de perseguição e troca de lugar

Jogos em círculo
Clique e escute aqui o áudio
de introdução da aula.

Qual o jogo de perseguição e troca de lugares
em círculo você conhece?
Pesquise também entre seus familiares
quais eles conhecem.

LENÇO ATRÁS
Essa brincadeira pode ser feita com três ou mais pessoas.
Quem for brincar tirar a sorte para ver quem ficará com o
lenço. Todos deverão sentar em roda com as pernas
cruzadas. Quem estiver segurando o lenço corre ao redor
da roda enquanto canta: lenço atrás, corre mais.
Quem estiver com o lenço deve deixa-lo cair atrás de alguém da roda. Este
deverá pegar o lenço e correr atrás de quem jogou antes que este sente no seu
lugar. Se conseguir pegar aquele que jogou ele será o próximo a jogar o lenço,
se não conseguir quem jogou o lenço continuará segurando o lenço para jogar
atrás de outra pessoa.

MARÉ, MARESIA E MAREMOTO
Reúna a quantidade de pessoas que
puder.
Organize no chão um círculo com
marcas para cada participante, ou use
arcos para marcar os espaços. Quem
estiver brincando deve se posicionar
em uma marca.
Ao comando de “MARÉ” todos devem
dar um salto para a direta, trocando
de marca, ao comando de "MARESIA",
todos devem dar um salto para a
esquerda,
ao
comando
de
"MAREMOTO", todos devem correr por
dentro do círculo e trocar de lugar.
O último a se posicionar é o próximo a
dar os comandos.

Agora que tal escolher outros
comandos e outras regras para
essas brincadeiras mantendo o
formato em círculo???
Seja criativo, experimente depois
compartilhe com seus colegas.

E então, como foi a brincadeira?
Soube respeitar as regras e seus colegas de jogo?
Se divertiu?
Continue treinando, na aula que vem tem mais!!
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