COM JOVENS E ADULTOS ATÉ 120 ANOS...
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NA SALA

Para essa BRINCADEIRA, precisaremos de:
● DUAS FOLHAS DE PAPEL SULFITE;
● CANETA;
● FITA ADESIVA;
e MUITA CRIATIVIDADE...

QUEM SOU E
U

?

#brincaremsantos2021

Como fazEr?
O jogo possui quatro categorias: objetos, animais, alimentos e pessoas famosas. Será escolhida uma categoria para cada
rodada. Uma vez escolhida a categoria, é hora de fazer os cartões. Atenção:
- Corte o papel em pedaços retangulares (7 cm x 10 cm);
- Com a categoria escolhida, cada jogador deve escrever o nome no cartão, que pode ser um animal, um alimento, um
objeto ou o nome de uma pessoa famosa. O número de cartões e de participantes da brincadeira deve ser igual;
- Dê aos jogadores uma tira de ﬁta adesiva para que cada um possa colocar o cartão feito pelo seu oponente na testa,
sem ver o que está escrito.
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Como fazEr?
- Agora que cada participante tem o cartão colado na testa, os outros deverão dar pistas até que ele adivinhe o nome
escrito no papel. É interessante fazer perguntas mais gerais no início, como por exemplo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sou mulher, homem ou bicho?
De qual país eu sou?
Já apareci na TV?
Posso ser o ingrediente de uma sobremesa?
As crianças gostam de mim?
Estou envolvido com esportes?
Estou morto ou vivo?
Eu sirvo para sentar?
Posso ser encontrado no banheiro?
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Como fazEr?
- Essas perguntas básicas são a chave para ter mais pistas sobre o que está escrito na testa.
- As respostas dadas devem ser curtas ou apenas sim ou não.
- Vence quem acertar primeiro o nome escrito no papel em sua testa. Faça pelo menos 6 rodadas. Bom
divertimento!

HABILIDADES: EF789LE09, EF123LS11 e EF456AV06.
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