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  Onde encontrar o material?
em casa

Quanto custa o material?
até 10 reais

Tempo de apresentação
até 1 hora

Dificuldade
fácil

Segurança
seguro

Introdução

Esse jogo é interessante para o estudo de genética, principalmente no estudo da co-dominância com o sistema ABO.
Com ele, o professor pode fazer campeonatos em sala e isso pode ser motivador para os alunos, fazendo com que
estes participem melhor da atividade. O professor pode, por exemplo, falar anteriormente sobre o campeonato e pedir
para os alunos estudarem em casa para ter mais chance de vencer o jogo. 

 

Ludo dos grupos sanguíneos 

Materiais necessários

Papel cartão colorido ou EVA ( mínimo quatro cores)
Palito de dente ou de fósforo
Cola quente
Tesoura
Caneta
Régua

Passo 1
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Montando o tabuleiro

1- Recorte um quadrado com o lado de mais ou menos 50 cm. Depois quatro quadrados menores (por volta de 6 cm o lado) e
com cores diferentes. Com a caneta divida os quadrados menores em quatro. Cole cada um dos quatro quadrados nos cantos
do quadrado maior;

2- Ao centro do quadrado maior deve ter um quadrado menor (6x6) divido nas diagonais. Cada triângulo formado deve conter
as quatro cores utilizadas no jogo;

3- De cada triângulo central devem sair os caminhos a serem percorridos pelas peças do jogo. Então recorte um retângulo
(12x6), divida-o com uma caneta em três partes verticais com 2cm cada e em 6 partes horizontais com 2cm cada. Na parte
central as casas formadas devem ser da mesma cor do triângulo de onde saem as casas. ( Veja na figura);

4- Faça pontos de interrogação em algumas casas.

 

 

 

Passo 2

Fazendo as peças do jogo

1- quebre o palito de dente ao meio; o lado da ponta, coloque firmemente em um pedaço de bastão de cola quente cortado;

2- Cole na outra ponta um pedaço do papel colorido. São ao todo 16 peças, sendo que, devem ter quatro grupos. Cada grupo
tem a mesma cor e os quatro tipos sanguíneos. ( Veja na imagem)

OBS.:  As peças podem ser feitas de formas diferentes, com outros materiais. Para isso, vale a criatividade!
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Passo 3

Cartas do jogo

1- As cartas devem conter perguntas relacionadas à genética, de preferência, com conteúdo de à co-dominância e sistema
ABO. Vale incluir questões de probalibilidade, uma vez que os alunos apresentam grande dificuldade de realizar cálculos
relacionados ao assunto, então esse é uma boa oportunidade de fazê-los preticarem.

 

 

Passo 4

Como Jogar

1- o jogo pode ter de 2 à 4 jogadores;

2- cada jogador recebe uma cor com os fenótipo sanguíneo referente ao sistema ABO;
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3- cada um joga o dado um vez, começa quem tirar o número maior;

4- o jogador deverá andar o número de casas correspondente ao número que ele tirou no dado, sendo que ele começa na casa
referente a sua cor;

5- fica a critério do jogador, escolher com qual grupo sanguíneo irá começar;

6- quando o jogador parar em uma interrogação, um outro jogador deverá pegar uma carta e fazer a pergunta contida nela.
Caso o jogador acerte, ele continua o jogo normalmente; se ele errar, deverá voltar do início com sua peça;

7- se uma peça parar em uma casa que já contenha uma outra peça, a última peça que parou na casa deve ser de um grupo
sanguíneo doador para o grupo da peça que já estava na casa. Caso não seja doador, a peça deve voltar do início. Isso é
válido até para peças da mesma cor. Por exemplo, em uma casa havia a peça com o grupo sanguíneo O. Se a pela A cair na
casa onde está a peça O, a peça A deve voltar do início por não ser doadora para o grupo O. Isso vale para peças A e O das
mesmas cores;
 

8- ganha o jogo, quem der a volta no tabuleiro e entrar com todas as peças no final do caminho;
 

9- o jogador não precisa chegar com uma peça ao final para sair com outra, ele pode ter várias peças espalhadas ao longo do
caminho, como no ludo normal.
 

Clique para assistir ao vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=yemj9JLp2t4
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