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Xogos e entretemento en Roma
Na antiga Roma os xogos eran ben coñecidos, tanto para nenos como
para maiores. Na nosa Domus, atopamos un xogo de mesa co que se
divertían os habitantes da casa.

Descubre un xogo romano
Nesta imaxe podes ver un xogo popular entre os romanos, chamábase
“duplum molendinum”.

Completa para descubrir as regras do xogo nunha das súas versións.

No duplum molendinum cada xogador ten ______ fichas. As fichas de
cada un diferéncianse porque__________________________________.
Para decidir quen empeza lánzanse os_________ e comeza quen saca o
número máis alto.
Para gañar hai que colocar catro pezas en liña. Na foto gañan as fichas de
cor___________. A cada xogador fáltanlle por xogar ________ fichas.
Lémbrache a algún xogo de hoxe en día? Xogaches algunha vez a un
xogo parecido a este? Se é así, como se chama?
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Dados e números romanos
Como vimos, os romanos usaban os dados, tanto en xogos de mesa como por si sós. Aos
adultos encantáballes xogar con eles para ver quen sacaba o número máis
alto.
Se te fixas verás que os números deste dado romano son especiais. Aprende
a descifrar os número romanos!
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Agora mira estas xogadas, escribe o número que sacou cada xogador e descubre quen gañou.

1

1

Victorius sacou________
Cornelia sacou _________
VictoriUS

cornelia

2

Gañou _________________

2
Secundius sacou________
Octavia sacou ___________
secundius

octavia

Gañou __________________
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Xoguetes romanos
Ademais dos xogos, os nenos romanos tamén tiñan xoguetes para divertirse. Estaban feitos
de diferentes materiais: bonecas de tea, marfil ou arxila, bólas de vidro ou de barro, dados
e fichas de marfil...

Bólas

Buxaina

Cabaliño con rodas

Boneca
Chuca

Miniaturas de cociña

Taboleiro de xogo
Axóuxere

Pelotas

Chifre

Damas con fichas

Le os nomes dos xogos e xoguetes, logo escribe cada un no debuxo correspondente.

Seguen existindo algúns destes xoguetes hoxe? Sabes como se usan? Xogaches algunha vez con algún
xoguete parecido? Son só para nenos ou tamén para maiores?
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Xoga como un romano
Agora podes probar a xogar como un romano. Aquí tes un taboleiro e fichas para recortar e
xogar ao “duplum molendinum”. Fai clic aquí para facer tamén os teus propios dados.

Escolle o xogo da páxina
anterior que máis che
gustou e explica como
xogarías hoxe en día con el.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Explora o pasado
Se queres descubrir máis información sobre os temas que vimos, proba estas
ligazóns:

OS NÚMEROS ROMANOS

COMO XOGABAN OS NENOS ROMANOS

COMO FACER O TEU PROPIO TABOLEIRO ROMANO

XOGAR Á CHUCA

A páxina web da Domus
Na nosa web vas poder atopar outras fichas… e moito máis!

A web da Domus do

se vivía nunha domus

Mitreo lévate nunha viaxe

romana. Tamén podes

a través do tempo para

coñecer o deus Mitra e

amosarche o pasado de

ver a súa historia contada

Lugo. Nela podes atopar

de xeito sorprendente.

vídeos sobre o Lugo

Prepárate para

romano e descubrir como

mergullarte na historia.

SOLUCIÓNS
Completa para descubrir as regras do xogo nunha das súas versións.

No duplum molendinum cada xogador ten 12 fichas. As fichas de cada un diferéncianse porque son
de cores distintas. Para decidir quen empeza lánzanse os dados e comeza quen saca o número máis alto.
Para gañar hai que colocar catro pezas en liña. Na foto gañan as fichas de cor branca. A cada
xogador fáltanlle por xogar 7 fichas.
Lémbrache a algún xogo de hoxe en día? Xogaches algunha vez a un xogo parecido a este? Se é
así, como se chama? Este xogo parécese a outros modernos como “conecta catro” ou “tres en raia”.

Agora mira estas xogadas, escribe o número que sacou cada xogador e descubre quen gañou
1

2

Gañou ___ Octavia

Gañou ___ Victorius

Octavia sacou ________ 11

Cornelia sacou ______7

Secundius sacou _____ 6

Victorius sacou ______8

Le os nomes dos xogos e xoguetes, logo escribe cada un no debuxo correspondente.

Damas con fichas

Boneca

Miniaturas de cociña

Buxaina

Chuca

Pelotas

Cabaliño con rodas

Axóuxere

Taboleiro de xogo

Chifre

bólas

Seguen existindo algúns destes xoguetes hoxe? Sabes como se usan?
Si, hoxe en día existen todos estes xoguetes e xogos. Podes ver como se usan nas ligazóns da última
páxina da ficha.

¿Xogaches algunha vez con algún xoguete parecido? Son só para nenos ou tamén para maiores?
Poida que xogases con bonecas, pelotas, bólas….Os adultos tamén usan algúns destes xogos e
xoguetes, como a pelota ou a chuca.
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