
 Memória de dez 

 

MATERIAL NECESSÁRIO

● Cartas de baralho: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (dos quatro naipes).

Obs: Caso você não tenha baralho em casa você pode produzir suas cartas. 

         Para produzi-las você deverá cortar 36 pedaços de papel do mesmo

tamanho e escrever um número em cada papel de 1 até 9 (dessa forma ficarão

quarto cartas com cada número).

Como em um jogo da memória o número (ou desenho) de cada carta

não pode ser visto do outro lado do papel você precisará usar um papel mais

grosso ou poderá pintar as costas do papel com um giz de cera deitado de uma

cor bem escura. 

OBJETIVO

● Reunir  pares  de  cartas  que  tenham como resultado  de  sua  soma o

número 10.

PREPARAÇÃO DO  JOGO

●  Organizar as cartas com os números voltados para baixo formando 6

fileiras com 6 cartas em cada fileira:
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NÚMERO DE JOGADORES

● 2 ou mais.

COMO JOGAR:

● Cada jogador,  na sua vez de jogar, deverá virar duas cartas com os

números voltados para cima e somar seus valores.

● Sempre que o resultado for  10,  ele  ganha o par  de cartas e deverá

colocá-las ao seu lado e passar a vez para o próximo jogador.

● Caso o resultado da soma das cartas seja qualquer outro valor diferente

de  10,  o  jogador  deverá  recolocar  as  cartas  no  mesmo  lugar  que

estavam e também passar a vez para o próximo jogador.

● O jogo termina quando todos os pares forem formados,  ou não tiver

mais possibilidades de soma 10.

● Ganha quem tiver mais pontos ou mais cartas com os pares formados. 

BOM DIVERTIMENTO!
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