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SCRABBLE DO CONHECIMENTO

Vamos descobrir as palavras ocultas e seus significados?  



"Sou palavras 

ocultas.

Desvenda-me..."



REGRAS DO JOGO

1.O scrabble do conhecimento,  exige que os jogadores (2 - 4), procure desvendar o "mistério das palavras ocultas, usando duas ferramentas:
número de letras de cada palavra e as perguntas relacionadas a cada palavra;

2. Para ter início ao jogo, será necessário que o scrbble seja exposto em um tabuleiro (feito com um papel resistente), para que cada jogador
possa ir colocando as letras correspondentes a cada palavra (as letras devem ser recortadas e coladas em papel resistente);

3. As perguntas a serem respondidas devem ser sorteadas, não sendo necessário que o jogo tenha início com a palavra nº 1;

4. Sorteia-se a ordem dos jogadores (1º, 2º, 3º e 4º), para que se inicie o jogo;

5. O 1º jogador deverá colocar a1ª  letra que ele acha que é da palavra referente a pergunta que será lida e respondida;

6. Se o jogador errar, deverá passar a pergunta para o próximo e fica sem jogar uma rodada;

7. Todo o jogo é realizado sob a orientação do "jogador-coringa": realiza os sorteios; lê as perguntas etc.







Questões

Substância química, produzida em laboratório, usada intensamente em
plantações e que está contaminando o solo, rios, atmosfera e provocando
intoxicação e doenças, principalmente em trabalhadores rurais.

Nome dado à característica dos agrotóxicos em não serem eliminados do
corpo dos animais e dos seres humanos.

Nome dado às sementes ou plantas modificadas geneticamente (soja, milho,
cana de aç~ucar, trigo, arroz etc., e que são usadas pelo agronegócio.

Os agricultores tradicionais, que valorizam a qualidade das plantas que
produzem, usam que tipo de semente?

Que nome recebe o alimento que é produzido de forma natural, sem uso de
sementes ou plantas transgências, e sem agrotóxico?

Qual o nome do veículo que é usado para a pulverização aerea e que despeja
milhões de litros de agrotóxico em monoculturas e em tudo que está em seu
entorno?

O uso de agrotóxico é responsável pelo adoecimento da milhares de pessoas.
Qual a doença que mais está se alastrando entre as pessoas que trabalham
diretamente com o agrotóxico?

RESPOSTAS: 10 Agrotóxico;  2) Bioacumulador;  3) Transgênica; 4) Semente crioula;  5) Orgânico; 6) Avião; 7) Câncer.
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