Jogo da trilha para imprimir em papel A3 (tabuleiro)

Carta do inventor
Cidade das Idéias Malucas, agosto do ano das invenções.
Caros amigos,
Tenho 13 anos e coloquei uma ideia na cabeça: serei inventor. Um inventor de
objetos e de palavras. Desde os cinco anos, eu tinha um pensamento
amadurecendo na cuca: juntaria “coisas” que já existiam para formar novas
“coisas”. E assim fiz, mas precisava dar nomes aos meus inventos. Como fazer?
Queria criar novas palavras usando os nomes dos objetos que tinha utilizado.
Afinal, todas as minhas invenções são compostas: têm mais de um objeto.
Pronto, criei as palavras.
Agora, preciso escrever uma enciclopédia de meus inventos e lembrei que as
palavras compostas podem ser formadas de duas maneiras: justaposição e
aglutinação. E eu preciso colocar essa informação nos verbetes da enciclopédia.
Como fazer a diferença? Vocês sabem?
Esse problema eu não consigo resolver sozinho. Então, para desvendar o
“mistério”, criei um jogo para que todos me ajudem.
Para esquentar, começaremos com palavras compostas que já existem e,
depois, passaremos para as palavras novas, aquelas que inventei.
Vamos jogar?
Menino Inventor

As regras do jogo
● Participantes: 3 jogadores e 1 juiz do jogo
● Juiz do jogo: O juiz terá a importante função de acompanhar o bom
andamento da partida. Dessa forma, deverá observar se as regras estão
sendo cumpridas, se os enigmas estão sendo resolvidos adequadamente
(se houver dúvidas ou questionamentos, deverá chamar o(a) professor(a)
para mediar a situação). Mesmo na condição de juiz do jogo, não deve
resolver situações polêmicas sem consultar o(a) professor(a).
● Material necessário para cada kit: 3 tampas de garrafas pet, 1 dado, um
tabuleiro impresso em papel A3, carta do inventor, cartas com os enigmas
e regras do jogo impressa em papel A4, envelopes para as cartas e as
regras.
● Objetivo do jogo: Chegar primeiro no final da trilha, vencendo os desafios
colocados em seu percurso.
● Regras:
1. Escolhe-se um jogador para iniciar.
2. O jogador escolhido joga o dado e anda quantas casas o dado indicar.
3. Se cair na casa da lebre, avança duas casas. Se cair na casa da tartaruga,
volta duas casas.
4. Se cair na casa preta, o juiz retira uma ficha com um enigma do inventor.
Se resolver, jogará mais uma vez. Se não resolver, fica uma rodada sem
jogar.
5. Vence quem chegar primeiro no final da trilha.

Fichas com os enigmas do inventor

