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PARA JOGAR TACOBOL, SÃO NECESSÁRIOS 2

TACOS DE MADEIRA (PODE SER CABO DE

VASSOURA), 2 ALVOS (PODE SER GARRAFA OU

LATA), 1 BOLA PEQUENA (TAMANHO DE BOLA DE

TÊNIS, PODE SER BOLA DE MEIA), 4 PESSOAS E

UM ESPAÇO.
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NA HORA DO JOGO, uma DUPLA FICA COM os tacos (os rebatedores) e

a outra a bola (os lançadores). Cada rebatedor fica posicionado

perto de um alvo, com o taco tocando o chão dentro da base. Os

lançadores se posicionam atrás dos alvos. Eles podem entrar no

espaço entre as bases para pegar a bola, mas os lançamentos

devem sempre ser feITos de trás da base de seu lado do campo.



A dupla de lançadores tem por

objetivo derrubar o alvo do lado

oposto do campo através do

lançamento da bola. Ao conseguir

derrubar o alvo, alternam-se os

papéis, os lançadores tornam-se

rebatedores, conquistando a

oportunidade de pontuar, e VICE-

VERSA.

A dupla de rebatedores procura defender o alvo, podendo rebater a bola o mais

longe possível. Quando a bola é rebatida, um dos arremessadores deve pegar a bola

e voltar para trás do alvo, continuando o jogo. Durante o tempo em que a dupla

adversária corre atrás da bola, a dupla de rebatedores pode alternar de lado no

campo, batendo os tacos no meio da quadra, para marcar o ponto, e encostando o

taco na base oposta. Pode se repetir o processo até que um arremessador volte para

trás do alvo com a bola. Se os lançadores chegarem antes dos rebatedores na base,

podem tentar atingir o alvo com a bola. O jogo acaba quando uma das duplas

totalizar 10 pontos.
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 1. você já tinha ouvido falar do TACOBOL?

(     ) sim      (     ) não

2. Você já jogou TACOBOL?

(     ) sim      (     ) não

3. QUE MATERIAIS QUE TEMOS EM CASA PODEM SER

USADOS COMO TACO, ALVO E BOLA? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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