orvil etsE
ecnetrep
a

Levantem esta página em frente a um espelho e escrevam
os vossos nomes abaixo (mas também têm de os escrever
de trás para a frente).
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O Grande Livro de Jogos a Dois está recheado
de coisas divertidas para dois amigos fazerem.

Em algumas atividades vão trabalhar em equipa.
Noutras, vão competir um contra o outro!

GRANDE

Uma diversão tão
não pode
ser enquadrada como seria num livro normal.
Vão ter de virar o livro e de mudar de lugar para cada
atividade — dependendo da direção do texto.

Às vezes, vão sentar-se lado a lado…
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Outras, vão sentar-se frente a frente,
com o livro entre vós.

Algumas atividades têm uma página «barreira»
para levantarem na vertical, a separar os vossos jogos.
Isto serve para evitar espreitadelas durante o jogo!
A maioria dos jogos aparece mais do que uma vez.
Revezem-se a fazê-los em primeiro lugar, para ambos
terem a oportunidade de fazer tudo e para se divertirem
em grande e igual medida.
Viva!

CORRIDA PELO
Ai!

Au!

Ups!

Oh, não!

Partida do Jogador 1
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Caminho errado!

Aaa

Como jogar à corrida pelo labirinto…

ai!

Sentem-se frente a frente, em lados opostos do livro.
Descubram qual dos jogadores consegue chegar ao centro primeiro.

LABIRINTO!

Caminho errado!
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aai!

O vencedor foi

Partida do Jogador 2

Oh, não!

M

Ups!

Au!

Ai!

FECHA OS

QUADRADOS
N E S TA PÁ G I N A
Como jogar...
Revezem-se a desenhar uma única linha entre dois pontos
adjacentes na grelha. As linhas podem unir os pontos horizontal
ou verticalmente (mas não diagonalmente).
O jogador que traçar a linha que fecha um quadrado ganha um
ponto e pode voltar a jogar. Coloca a tua inicial nesse quadrado.
O jogo termina quando já não for possível desenhar mais linhas
— ganha o jogador que tiver mais pontos.
Os passos abaixo mostram um quadrado a ser desenhado. O Jogador B
desenhou a última linha no quadrado e recebe esse ponto.

1.

2.

3.

B
Jogador A

Jogador B

RESULTADOS
DO JOGADOR 1

RESULTADOS
DO JOGADOR 2

Nome

Nome

Idade

Idade

Quadrados ganhos

Quadrados ganhos

O venced or foi

com

quadra dos.
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Com esta página levantada,
o Jogador 1 começa por fazer
um desenho na sua tela de desenho.

Bom trabalho — mas agora chega a parte difícil!

Descreve as formas e linhas que constituem o teu desenho,
sem dizer o que desenhaste. Por exemplo, se tiveres desenhado
uma casa, podes descrevê-la como um quadrado com um triângulo
em cima. O Jogador 2 tem de tentar desenhar, na tela de adivinhação,
uma cópia do que fizeste, com base na descrição que ouviu.

Não vale fazer perguntas, nem adivinhar até ao fim!

Quando tiverem terminado, troquem de papéis, para ambos poderem
experimentar adivinhar.

Quando tiverem terminado, troquem de papéis, para ambos poderem
experimentar adivinhar.

Não vale fazer perguntas, nem adivinhar até ao fim!

Descreve as formas e linhas que constituem o teu desenho,
sem dizer o que desenhaste. Por exemplo, se tiveres desenhado
uma casa, podes descrevê-la como um quadrado com um triângulo
em cima. O Jogador 2 tem de tentar desenhar, na tela de adivinhação,
uma cópia do que fizeste, com base na descrição que ouviu.

Bom trabalho — mas agora chega a parte difícil!

Com esta página levantada,
o Jogador 1 começa por fazer
um desenho na sua tela de desenho.
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