Vamos organizar um jogo em dupla?
●
No tabuleiro disponibilizado há números de 1 a 105. Você deverá escolher um
número desta lista. Escreva-o em uma ficha retangular também disponibilizada
de forma que seu colega não veja;
●
Em seguida, o seu colega ficará com a tabela numérica virada para ele e ele
deverá fazer perguntas para você, de forma que as únicas respostas possíveis
sejam SIM ou NÃO. (Exemplos: “esse número é múltiplo de 2?”, “esse número é
múltiplo de 7?”, “é um número primo?”)
●
À medida em que você for respondendo, seu colega usará os grãos de feijão que
trouxeram para ir marcando os números que não atendem às respostas dadas;
●
O jogo continua até que o seu colega tenta dizer qual o número que você
escolheu (e que você escreveu na ficha antes das perguntas começarem a ser
feitas).
●
Depois de conferir a resposta e verificar se houve erro ou acerto, vocês invertem
a posição e será a sua vez de tentar adivinhar o número que o seu colega
escolheu.
●
Pelo menos em uma rodada de cada um, anote as perguntas feitas.
____________________________________________________________________________________________

Vamos organizar um jogo em dupla?
●
No tabuleiro disponibilizado há números de 1 a 105. Você deverá escolher um
número desta lista. Escreva-o em uma ficha retangular também disponibilizada
de forma que seu colega não veja;
●
Em seguida, o seu colega ficará com a tabela numérica virada para ele e ele
deverá fazer perguntas para você, de forma que as únicas respostas possíveis
sejam SIM ou NÃO. (Exemplos: “esse número é múltiplo de 2?”, “esse número é
múltiplo de 7?”, “é um número primo?”)
●
À medida em que você for respondendo, seu colega usará os grãos de feijão que
trouxeram para ir marcando os números que não atendem às respostas dadas;
●
O jogo continua até que o seu colega tenta dizer qual o número que você
escolheu (e que você escreveu na ficha antes das perguntas começarem a ser
feitas).
●
Depois de conferir a resposta e verificar se houve erro ou acerto, vocês invertem
a posição e será a sua vez de tentar adivinhar o número que o seu colega
escolheu.
●
Pelo menos em uma rodada de cada um, anote as perguntas feitas.
____________________________________________________________________________________________

