Forca
IDADE: Acima de 6 anos
PARTICIPANTES: 2 jogadores
COMPONENTES DO JOGO:
01 Forca
01 Base da Forca
02 Bonecos com 6 partes iguais
02 Tapa palavras
03 cartelas com letras do alfabeto
PREPARAÇÃO:
Destacar todas as letras das cartelas, mantendo-as ao lado, em local acessível.
Cada participante monta seu tapa palavras, e o coloca a sua frente.
Montar a Forca no centro, e cada participante pega um boneco completo para si, separa as partes
e as mantém ao seu lado.
O JOGO:
Escolher de comum acordo um tema. Pode ser simples como, animais, flores, cidades, carros, etc.
Ou um tema geral que abranja todas as áreas.
O tema deve variar o grau de dificuldades de acordo com o nível de conhecimento ou idade dos
jogadores.
Cada jogador monta sua palavra em segredo, atrás do tapa palavras, utilizando as letras
destacadas e a repete à sua lateral esquerda, com a face virada para baixo.
Decidir no par ou ímpar quem começa a jogar, e o lado da forca de cada jogador.
O primeiro a jogar fala uma letra qualquer. Se ERRAR: O adversário começará a enforcar (montar o
boneco) do jogador da vez e acertando ou não, a próxima jogada é do adversário e assim por
diante.
Observe a ordem de colocação do boneco na Forca:
Primeiro erro: A cabeça com gravata.
Segundo erro: O Tronco.
Terceiro erro: Um braço.
Quarto erro: O outro braço.
Quinto erro: Uma perna.
Sexto erro: A outra perna.
O jogador da vez se quiser, ao invés de falar uma letra pode arriscar uma palavra completa. Se
acertar, ele VENCE por antecipação, caso ERRE, vai uma parte do boneco para a Forca.
Outras formas de vencer: Se o jogador conseguir acertar todas as letras da palavra do adversário
(antes de ser enforcado), ou ser o primeiro a enforcar (montar o boneco) do oponente.
No caso da palavra escolhida ser composta, deve-se respeitar os espaços entre elas. Veja o
exemplo: Guarda – Chuva
Se os participantes desejarem, poderão usar outro idioma, desde que pré-combinados: em inglês,
espanhol, italiano, etc.
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