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Os jogadores divertem-se 
enquanto treinam movimentos 

alternados e rítmicos 
das suas mãos.

Ganha quem 
fizer uma sequência 

proposta em menos tempo!
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Material

▪ 4 grelhas de jogo para 4 jogadores (no máximo);
▪ Cartas de Jogo Simples (para jogar com uma mão);
▪ Cartas de Jogo de Duplas (para jogar em simultâneo        
  com duas mãos);
▪ 1 Dado para planear o Jogo Simples;
▪ Cartas para planear o Jogo de Duplas;
▪ 1 Campainha;
▪ 4 Copos.

   Os jogadores manipulam o copo nas grelhas do 
jogo com uma mão isoladamente (JogoSimples) 
ou com as duas em simultâneo (Jogo das Duplas), 
em diferentes posições e reproduzindo sons com 
ritmo.

TATI - O JOGO DAS MÃOS



Instruções para o Jogo Simples

▪  Neste Jogo podem estar reunidos entre 2-4 jogadores;
▪ Cada jogador escolhe uma grelha de jogo (Figura 1),    
  que coloca em cima da mesa, à sua frente;
▪ Cada jogador deve escolher um copo;
▪ A campainha deve ser colocada a meio do grupo, 
  a distância equivalente de cada jogador;
▪ Começa-se o jogo lançando o dado (Figura 2), que 
  irá determinar o som que os jogadores devem 
  emitir a cada posição do copo.

▪ O jogador prossegue escolhendo cartas (Figura 3) 
  com símbolos e escolha de posições do copo; 
▪ O jogador mais veloz a fazer a sequência do símbolo     
  com a respetiva posição do copo e com o som que   
  lhe está associado deve tocar a campainha. Este   
  considerado o vencedor,ficando com a carta para si. 
▪ O jogador que terminar com mais cartas vence o 
jogo.
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Figura 1. Exemplo de uma Grelha de Jogo.

Figura 2. Uma possível 
posição do copo e sons 
que lhe estão 
associados.

Figura 3. Cartas com símbolo e escolha 
da posição do copo.



Instruções para o Jogo de Duplas

▪ Neste Jogo podem estar reunidos entre 2-4       
   jogadores;
▪ Cada jogador escolhe uma grelha de jogo (Figura 1),   
  que coloca em cima da mesa, à sua frente;
▪ Cada jogador deve escolher um copo;
▪ A campainha deve ser colocada a meio do grupo, 
  a distância equivalente de cada jogador;
▪ Começa-se o jogo escolhendo cartas de ritmos 
  (Figura 4), que determinam o som que os jogadores   
  devem emitir a cada posição dupla do copo e       
  cartas com símbolos. Pode-se começar o Jogo com   
  combinações simples de 2 jogadas, aumentando 
  caso se compreenda adequado para os jogadores.
▪ O jogador mais veloz a fazer a sequência do símbolo   
  com a respetiva posição do copo e com o som que   
  lhe está associado deve tocar a campainha. 
  Este é considerado o vencedor, ficando com a carta    
  para si. 
▪ O jogador que terminar com mais cartas vence 
  o jogo.
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Figura 4. Escolha de 2 Cartas de 
Ritmos associadas a cada 
Jogada de Duplas.




