
REGRAS DO JOGO DOS PONTINHOS

MATERIAL NECESSÁRIO:

 1 folha contendo pontos que podem ser ligados entre si (leia no final das regras

sugestões caso precise ou deseje fazer uma nova folha).

o Essa  folha  pode  ter  apenas  os  pontos  ou  ter  também,  números  que

representarão o valor de cada quadradinho fechado, como na ficha que você

levou para casa.

 Canetas de cores diferentes (uma para cada jogador)

OBJETIVO - Formar quadrados nesta folha ligando os pontos que estão próximos com

um traço, até que não existam mais pontos a serem ligados.

NÚMERO DE JOGADORES: 2 ou mais.

COMO JOGAR:

1- Antes de começarem a jogar cada jogador deverá pegar 1 caneta de cor diferente

e combinar quem será o primeiro;

2- Em sua vez, cada jogador deverá unir dois pontinhos próximos com um traço. Ele

pode escolher se deseja fazer um traço na horizontal ou vertical, mas não pode

fazer  na  diagonal  ou  juntar  dois  pontinhos  distantes.  Os  jogadores  devem  se

alternar para essa função.
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3- Quando um jogador liga o último lado de um quadrado, ele deve colocar a sua letra

inicial, dentro dele, para marcar sua conquista.

4- O jogo termina quando todos os pontinhos estiverem ligados, ou não tiver mais

possibilidades de ligar os pontos.

5- Ganha quem fechar mais quadrados ou fizer mais pontos, quando a folha .

OBSERVAÇÕES: 

 Para organizar sua folha você pode fazer diferentes quantidades de pontinhos, só é

preciso  cuidar  da  organização,  deve  deixar  um  pontinho  embaixo  do  outro  e

colocar a mesma quantidade de pontos em cada linha. Ou seja, pode preencher

uma folha com linhas de 7 ou 10 pontinhos em cada uma. 

A folha que enviamos para casa foi organizada com 4 linhas de 10 pontinhos em

cada uma.

 O jogo que enviamos também tem um outro desafio: diferentes pontuações para

cada quadradinho que os jogadores completarem. 

Diante desse desafio, quando todos os pontinhos estiverem ligados, cada jogador

deverá  somar  os  pontos  dos  quadrados  que  fechou  e  assim  descobrir  sua

pontuação.
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