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Jogo dos Quantos

O Jogo dos Quantos é um jogo muito divertido,
que desenvolve a capacidade de cálculo (soma e
subtração) assimila regras do jogo e trabalha a
concentração. Este jogo pode ser realizado com
dois, quatro ou seis participantes.
Recursos: Feijões ou grãos.

Desenvolvimento do jogo
-Preparar os feijões ou grãos;
- Escolher o espaço a onde se vai realizar o jogo;

- Divide se os jogadores a pares;
- Cada jogador (pare) recebe 7 feijões ou grãos;
- Os jogadores (pares) colocam se frente a frente;
- De seguida os jogadores (pares) decidem qual é o
1º jogador que começa o jogo;

 O primeiro jogador põe numa mão os feijões, a seguir fecha as mãos e coloca
as atrás das costas, de seguida se quiser pode dividir os feijões (7) nas duas
mãos ou deixá- los só numa mão (sempre com as mãos atrás das costas) e fecha
as
mãos bem fechadas;

- De seguida
segundo

estende as mãos fechadas ao
jogador (seu pare) com os

feijões dentro e pergunta ao seu pare qual é a mão que
escolhe e a seguir pergunta: “Quantos?” -quantos feijões
tenho na mão?
- O segundo jogador aponta
com o dedo a mão fechada que escolheu e diz o
número que pensa ser o número de feijões que o
primeiro jogador esconde na mão escolhida;

-Se o segundo jogador
acertar no número exato de
feijões que o primeiro jogador tem na mão, ganha todos os
feijões que o primeiro jogador tiver na mão e ganha o
jogo;
- Se não acertar no número de feijões tem de dar um dos
seus feijões ao primeiro jogador;

- Joga-se até que um dos jogadores consiga juntar todos os
feijões em jogo que são 14 feijões no total (7 do primeiro
jogador e 7 do segundo jogador).

- O jogador que conseguir juntar os 14 feijões Ganha o
Jogo!

Este jogo é muito divertido e animado, aproveita para jogares em família e amigos!

