Trava-línguas
Você sabe o que são trava-línguas?
Para descobrir, procure dizer e repetir bem rápido cada uma
das 3 frases abaixo, uma de cada vez.

Quatro pratos de trigo para quatro tigres tristes.
O doce perguntou ao doce qual o doce
mais doce e o doce respondeu ao doce
que o doce mais doce é o doce de batatadoce.
A aranha arranha a jarra, a jarra
arranha a aranha; nem a aranha arranha a jarra nem a jarra arranha a
aranha.

O que aconteceu com sua língua?

Trava-línguas - 2
Ao experimentar os
trava-línguas, com certeza você sentiu mais dificuldade em uns e mais facilidade
em outros.
Desenhe no quadro ao lado
alguns elementos que identificam o trava-língua mais fácil
de dizer.

Em geral, os trava-línguas mais complicados são aqueles que têm dígrafos ou encontros
consonantais.
Quer saber o que é um dígrafo? É o grupo de duas letras que representa um único fonema.
Eis alguns dígrafos da língua portuguesa: lh, nh, ch, rr, ss, sc, qu, gu (estes dois últimos,
apenas quando estiverem seguidos de e ou i).

Verifique nos trava-línguas
acima onde encontramos
mais dígrafos e coloque-os
ao lado.

... E os encontros consonantais? É o agrupamento de duas ou mais consoantes, sem
vogal intermediária, com sons distintos.

Verifique nos trava-línguas
acima onde encontramos
mais encontros consonantais e coloque-os ao lado.

Esta brincadeira de travar a língua também é usada por repentistas para atrapalhar o
parceiro que está sendo desafiado. Nesses casos, eles compõem quadras.
Você pode ver o desafio entre dois repentistas na internet. Basta colocar no Google o
nome repentistas e escolher, entre os vídeos do youtube que aparecem, o que tem o
título O rico e o pobre.

Trava-línguas - 3
Os trava-línguas da abaixo estão em que formato?

Agora observe os trava-línguas abaixo e descubra o que é uma quadra.

Um sapo dentro do saco
O saco com o sapo dentro
O sapo batendo o papo
E o papo cheio de vento

Num ninho de mafagafos
Seis mafagafinhos há;
Quem os desmafagafizar,
Bom desmafagafizador será.

Algumas dicas:
Quantos versos cada uma tem?

Elas apresentam versos rimados?

Qual deles trava mais a língua, em forma de frases ou em forma de quadras?
Experimente para treinar sua língua enquanto busca a resposta.

Você também pode fazer um campeonato de trava línguas, pesquisando outros no
Pesquisa Escolar.

