EDUCAÇÃO FÍSICA
JOGOS DE TABULEIRO DO MUNDO

Na aula de hoje você será
convidado a desafiar um colega
e desafiar a si mesmo.

Clique e escute aqui o
áudio de introdução da
aula.

PENTALA

TRILHA
Jogadores: 2
Número de peças: 9 para cada
jogador.
O objetivo do jogo é colocar três
peças sobre uma linha (formando
uma trilha ou um moinho).
Para isso, cada jogador coloca uma
peça de cada vez sobre o tabuleiro
até que todas sejam colocadas.

Inicialmente, desenhe um tabuleiro
no formato de uma estrela de cinco
pontas, como mostra a figura
acima.

Depois de todas as peças colocadas,
os jogadores devem movimentá-las
sobre as linhas, cada um em sua vez,
com o intuito de formar a trilha ou o
moinho.

O jogo é individual e o objetivo é
colocar as peças (podem ser
bolinhas de papel) no tabuleiro da
seguinte forma:

Ao formar uma trilha, o participante
ganha o direito de retirar uma peça
do adversário, desde que não esteja
formando uma trilha. Quando
restarem apenas três peças, o jogador
poderá saltar as casas, desde que elas
estejam livres.

- coloque uma peça em um ponto
vazio qualquer;
- a próxima peça deve ser colocada
ao lado de onde colocou a última,
em um ponto vazio.
- o desafio é entender a sistemática
de colocar todas as peças.
Conseguindo colocar todas as
peças, da-se inicio a segunda fase, o
jogo de resta um.

Para saber mais, peça ajuda
de um adulto e procurem
por "Jogo trilha" e "jogo
pentala" nas plataformas de
compartilhamentode vídeo.

E então, como vocês se
sairam? Entenderam a
dinâmica dos jogos?

Seu objetivo é, a partir da última
peça colocada, tentar retirar todas
as demais, passando esta última por
cima de outra para um lugar vazio.
A peça que foi sobreposta sai do
jogo.
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