JOGO DA MEMÓRIA - CULTURA JAPONESA
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Orientações:
Divida a classe em grupos de, no máximo, 4 estudantes. Providencie a cópias
das 3 primeiras páginas (se possível coloridas). Distribua para os grupos as
folhas e oriente aos estudantes a finalização da confecção das cartas. Para cada
com imagem da cultura japonesa os estudantes terão que completar a carta
vazia com o que ela representa.
Por exemplo, uma foto de comida - escrever na carta em branco: CULINÁRIA
JAPONESA.
*Passe nos grupos verificando e acompanhando o que os mesmos estão
discutindo e faça intervenções / questionamentos, quando necessário, sempre
destacando as contribuições que a imigração japonesa contribuiu para a
formação do povo brasileiro. (Exemplo: esportes, escrita, religião, culinária,
arquitetura, vestimentas, festas, dobraduras - origamis, etc).
Depois das cartas serem completadas com suas respectivas fotos e aspectos da
cultura japonesa, é hora de brincar.
Modo de brincar: Jogo da Memória
Disponha as cartas viradas para baixo. Estabeleça com os estudantes a ordem
do início das jogadas (por exemplo, sentido horário). Decidam juntos quem será
o estudante que iniciará a atividade.
Cada jogador inicia virando duas cartas. Só forma o par se ele virar uma imagem
(prédio japonês) e encontrar a carta com a definição (por exemplo,
ARQUITETURA JAPONESA). Se o jogador achar o par fica com as cartas para si e
pode jogar novamente. Caso o jogador erre, o próximo jogador irá virar duas
cartas, e assim por diante, até que todos os pares sejam formados. Ganha o
estudante que estiver com mais pares formados.
Como adequar a sua realidade:
Caso não possa realizar a impressão, solicite que os estudantes desenhem ou
procurem imagens semelhantes em revistas ou jornais. Você poderá ampliar
esse jogo acrescentando outras cartas e ampliando o grau de desafio trazido
aos estudantes.
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