Para esse jogo você vai precisar de:
Uma folha impressa com a centopeia colorida;
1 dado de 6 lados;
Marcadores para cada participante (podem ser moedinhas, bichinhos, pedrinhas, feijões...)

Modo de jogar:
jogar
O professor desenha dentro dos círculos da centopeia os elementos da notação musical que queira trabalhar com os alunos. Por exemplo: notas, figuras e pausas, células
rítmicas, sinas de expressão, etc.
O jogo começa com os participantes (professor e aluno ou vários alunos) lançando o dado para ver quem tira o número mais alto.
Os participantes devem colocar seus marcadores na parte de baixo da folha e ir subindo em direção ao topo. Ganha quem chegar na cabeça da centopeia primeiro.
O primeiro participante (que tirou o número mais alto) joga o dado e anda com seu marcador nas casas (ou círculos da centopeia) equivalentes ao número que tirou.
Quando parar, ele deve falar o nome do símbolo musical escrito. Se acertar, fica onde está. Se errar, deverá voltar uma casa e falar o nome do símbolo musical escrito nela,
mas se errar mais uma vez, precisará voltar mais uma casa e falar o símbolo musical escrito e assim por diante até que acerte e possa permanecer onde estiver.
Os participantes seguem tirando seus números nos dados e falando o nome dos símbolos musicais nos círculos até que o primeiro jogador chegue na cabeça da centopeia.
Use a sua criatividade e invente regras diferentes para o jogo ou inclua casas de ação como “fique uma rodada sem jogar”, ou “avance 3 casas”, ou “volte 2 casas”, etc.
Outra atividade seria imprimir a versão em preto e branco para o aluno pintar em casa e criar seu próprio jogo com símbolos musicais que estiver estudando no seu
repertório. Depois ele deve levar para a aula seguinte e jogar com o professor.
•

Para ver o vídeo de como jogar ou acessar mais materiais para suas aulas de música visite: www.mirkapiano.com
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