
happycodeschool.com

Atividades divertidas e off-line
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Atividades Desplugadas

Background 
infinito
Vamos lá!
Nesta atividade, você criará um jogo de corrida de carros, em que o objetivo é desviar dos 
automóveis na estrada! Antes de começar a  montagem do jogo, será necessário  entender o 
conceito de background infinito. O background infinito é um cenário que se repete infinitamente 
na sua tela, até que o jogo termine. Ou seja, o cenário gira em loop até que o jogo seja finalizado.

Materiais que serão utilizados:
 ● Papelão

 ● Tesoura

 ● Cola

 ● 2 rolos de papel toalha

 ● 3 folhas sulfite

 ● 3 palitos de espetinho

 ● Linha/barbante

Como fazer
Passo 1
Em primeiro lugar,  desenhe, em uma folha,  a rua e os carros. Não coloque os carros muito 
próximo uns dos outros, pois o veículo do jogador terá que passar entre eles. Use a imagem 
abaixo como exemplo:
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Faça esse mesmo desenho em três folhas sulfite diferentes, pois eles serão usados como fundo 
infinito. 

Passo 2
Tampe dois rolos de papel toalha com círculos de papelão, e passe um palito por dentro de cada 
um dos rolos.

Passo 3
Cole as folhas que você desenhou e pintou, umas nas outras. A intenção é fazer com que elas 
formem uma espécie de círculo, da seguinte maneira: a folha um será colada na folha dois, a 
folha dois na três e, por fim, a folha três na um. 

Os rolos de papel toalha serão colocados um por um, em cada extremidade das folhas coladas. 
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Passo 4
Complete, então, colocando um palito atrás das folhas, e amarre um barbante nas pontas desse 
palito, passando-o por cima da folha. A montagem ficará parecida com a da imagem abaixo, com 
os dois rolos nas pontas do papel sulfite. 

Passo 5
Desenhe agora um carrinho, do tamanho dos carros que você desenhou na estrada, em uma 
outra folha, recorte-o e cole-o nesse barbante. O jogador terá que mexer o palito com o barbante 
de um lado para o outro. 
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Para que as imagens rodem infinitamente, uma pessoa terá que 
segurar um dos rolos entre os joelhos e girar o segundo rolo com 
as mãos, fazendo com que as folhas rodem também. Com o cenário 
girando, o objetivo é fazer o carro que está no barbante desviar dos 
outros automóveis que estão na estrada. 

Bom divertimento!

Link legal :]
http://bit.ly/games2d037
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