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jogo da memória

SOBRE O JOGO

COMO JOGAR

O jogo da memória é um jogo simples,
que estimula a criatividade, a imaginação e
exercita a memorização e o raciocínio lógico
das crianças. Além disso, o jogo da memória
com 10 espécies ameaçadas do Rio de Janeiro
cria uma relação do animal com seu ambiente
e ensina sobre a importância da biodiversidade
e da preservação.

Todas as peças devem ficar viradas para baixo. Cada jogador
deve, na sua vez, desvirar duas cartas de cada vez, colocandoas para cima, para que todos os jogadores possam ver. Se as
cartas que foram viradas forem iguais, o participante retira as
peças, e joga novamente. Se as cartas forem diferentes, devem
ser viradas novamente e colocadas no mesmo lugar. O outro
participante, então, continua o jogo. E assim, sucessivamente.

É um jogo que possui regras simples e pode ser
jogado por um único jogador ou vários jogadores.
Primeiro, é preciso imprimir a página com
os cartões dos animais duas vezes. Recorte
cada carta e cole em cartolina ou papelão
do mesmo formato. Temos, então, a mesma
imagem em dois cartões.

As cartas que formarem par e forem ser retiradas do jogo
contam como pontos para o participante. O jogo termina
quando todos os pares são encontrados. Ganha quem juntar
o maior número de pares. No caso de um único jogador, o
objetivo é identificar todos os pares no menor período de
tempo possível.
Sugestões
• Crianças pequenas: alguém pode ler sobre os animais à
medida que os pares vão sendo encontrados.
• Crianças alfabetizadas: na primeira rodada, cada jogador
que ganhar lê em voz alta sobre o animal. Para ficar mais
desafiador, a partir da segunda rodada, cada jogador que
acertar o par deve tentar se lembrar o máximo possível das
informações sobre aquele animal.

Divirta-se!

Frente

Verso

Frente

Verso

