Instruções para os jogos Gramática (Pares)
Os jogos de Gramática são compostos por pares de cartas – pergunta e resposta.
Por exemplo:
Present Simple
Do you like ice cream?
Yes, I like ice cream.
Há diversas formas de jogar e podes adicionar a tua própria ideia
A. Tal como no jogo dos “go fish”, mas desta vez crias pares:
1. Baralha bem as cartas.
2. Dá quatro cartas a cada jogador, as cartas restantes ficam viradas para baixo.
3. O primeiro jogador seleciona outro e pergunta-lhe sobre as suas cartas:
“Do you have Present Simple?”
4. A resposta pode ser:
“Yes, I do.”
Ou –
“No, I don’t.”
5. Se a resposta for “Yes, I do.” o jogador lê a sua carta:
“Do you like ice cream?”
6. Se o respondente tem uma carta com a resposta à questão, ele/ela lê a resposta e passa a carta
ao jogador que fez a pergunta, criando um par.
7. Se a resposta for “No, I don’t.” o jogador que fez a pergunta recolhe outra carta e agora é a vez
de outro jogador.
8. O jogo termina quando não houver mais cartas para recolher e todas as séries tenham sido
completadas.
9. O jogador que recolheu mais pares ganha o jogo.
 No jogo da gramática, a frase que aparece na carta pode ser a resposta – neste caso, o
respondente deve ler a pergunta adequada.
 Podes fazer perguntas a qualquer jogador e alternar entre jogadores se obtiveres uma carta
que solicitaste.
B.
1.
2.
3.
4.

Perguntas e respostas
As cartas são distribuídas entre os estudantes.
Eles podem circular à volta da sala e procurar as cartas que combinam sem mostrar as suas
próprias cartas.
Se um jogador pede uma carta – ele obtém uma carta compatível (pergunta ou resposta).
O vencedor é o que tiver o maior número de pares / o que terminar primeiro e tem pelo menos
um par / o que terminar por último

