FICHA BOA IDEIA

RAMO LOBINHO
ACAMPAMENTO REGIONAL RAMO LOBINHO

JUMANJI

OBJETIVOS EDUCACIONAIS: Inserir e testar através de um jogo de tabuleiro
tamanho humano, conhecimentos dos livros da Jungle. O jogo promoverá trabalho
em equipe também já que os participantes de cada equipe podem se auxiliar.
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NÚMERO

COMPETÊNCIAS DE PRIMEIRA FASE
Conversar e brincar com todos os (as) lobinhos (as) e com os Velhos Lobos.

A1
A7

Conhecer a história de Rikki Tikki Tavi.
Ler no Guia do Lobinho a história das Caçadas de Kaa.

I4
Ouvir o episódio “Flor Vermelha” – 2ª parte de “Irmãos de Mowgli”
S5
C3

Demonstrar que é capaz de manter o bom humor em um momento de
dificuldade.

NÚMERO

COMPETÊNCIAS SEGUNDA FASE
Percorrer uma pista de obstáculos preparada por um Velho Lobo.

F17
Demonstrar para a Alcatéia um conhecimento ou uma habilidade que possui.
I20
I22

Ler ou ouvir um dos episódios do Livro da Selva: “Os Cães Vermelhos”, “O
aguilhão do rei” ou “Como apareceu o medo” e expressar suas conclusões.
Conhecer a história de Kotick, a foca branca.

S29
A15

Ajudar algum amigo (a) com algo que seja difícil para ele (a) e relatar
esta
experiência
a
um
Velho
Lobo.

Local: Plano
Duração: 30 minutos

Número mínimo e máximo de participantes: mínimo 12 máximo 40
Recursos materiais necessários: (TIPO E QUANTIDADE):
-

1 dado grande;

-

40 máscaras de EVA de animais, sendo 4 animais;

-

Tabuleiro gigante do “início ao final” contend numerous de 1 a 90;

-

Fichas de perguntas;

-

1 ampulheta grande
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Descrição da Atividade: DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE E FORMA
DE APLICAÇÃO:
Inicialmente os lobinhos serão divididos em 4 equipes, sendo cada uma delas um animal
recebendo mascaras para colocarem (macaco, elefante, crocodilo ou rinoceronte).

Cada uma das equipes se posicionará a frente ao tabuleiro em filas, de acordo com a
orientação do chefe. Em seguida os primeiros lobinhos irão jogar o dado para definir qual
equipe
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inicia.

Assim que o jogo iniciar, 1 lobinho de cada equipe joga por vez o dado, indo até o número
tirado. Deve responder a pergunta do número tirado e seguir as instruções do chefe
respondendo

a
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questão

no

tempo

da

ampulheta.

Caso o lobinho não consiga, ele pode pedir ajuda a sua equipe e o próximo lobinho da fila
de sua equipe ao qual trocará de lugar com ele. A cada situação de “Carta castigo” os
Chefes da Base e dos Lobinhos devem interagir com os jovens. O jogo segue até o final.

Ficha elaborada por: Amarilis Daniele Renart – GE Pindorama 51/PR
Publicada em: 15/06/2018.

PERGUNTAS JUMANJI
Cada pergunta é referente a uma casa do tabuleiro. Caso mais de um lobinho pare na mesma casa,
a pergunta será refeita.

1- Qual o nome do amigo cobra de Mowgli?
R: Kaa
2- Qual o nome do amigo urso de Mowgli?
R: Baloo
3- Qual o nome do amigo pantera de Mowgli?
R: Bagheera
4- Qual o nome da mãe loba de Mowgli?
R: Raksha
5 - Qual o nome do irmão lobo que acompanha Mowgli em suas aventuras?
R: Lobo Gris
6 - Os Bandarlogs te raptaram e te levaram sobre as árvores da Jungle... Pule 3 pedras...
7- Qual o nome do maior inimigo de Mowgli?
R: Shere khan
8- Qual o nome do lobo líder da Alcateia?
R: Akelá
9- Qual o nome da mangusta que é levada pela correnteza até Segowlee?
R: Rikki Tikki Tavi
10- Qual o nome da foca que encontrou um lugar seguro para seu grupo morar?
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R: Kotik
11- Qual o nome da cobra branca que vive nas tocas frias?
R: Thuu
12- Qual o nome da mãe humana de Mowgli?
R: Messua
13- Qual o nome do Rio que corta a Jungle?
R: Waigunga
14- Qual o nome da selva onde mora a alcateia de Mowgli?
R: Seonee
15- O Waigunga teve a grande cheia e te levou de volta pelo caminho de pedras... retorne a
pedra 10...
16- Quais os nomes das cobras que Rikki Tikki Tavi matou?
R: Nag e Nagaina
17- Qual o nome do passarinho amigo de Rikki Tikki Tavi?
R: Darzee
18- Você caiu nas tocas frias, fale a língua das cobras e jogue novamente...
19 - O Vendaval passou pela selva e te levou até a pedra seguinte...
20- Quem salvou Mowgli das tocas frias ?
R: Baloo, Bagheera e Kaa
21- Qual o nome da tartaruga que mora na Jungle?
R: Oo
22- Imite Missa para avançar para a próxima pedra.
23- Qual objeto Mowgli levou com ele quando venceu a luta contra Thuu nas tocas frias?
R: Ankus ou aguilhão
24- Por que a Naja branca disse a Mowgli que o ankus atraia a morte?
R: Porque o Ankus era um objeto valioso e também porque era usado para “treinar” os elefantes
25- Porque os animais do povo livre nunca podem matar um humano?
R: Pois quando mata se um humano, outro vem a sua busca e logo a selva estará cheia deles.
26- Quando a selva está sem chuvas o que aprece em meio ao Waingunga?
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R: A pedra ou roca da paz
27- Dance como o povo indiano e pule 3 pedras, ou volte 8 pedras...
28- O que os animais não podem fazer durante a Trégua das águas?
R: Os animais não podem atacar outro animal que esteja bebendo água.
29- Qual o nome do porco espinho de Seonee?
R: Ikki ou Sahi
30- A seca está por toda Seonee, voe até a próxima pedra como Chill...
31- Qual o nome do elefante que proclamou a trégua das águas?
R: Hathi
32- Porque nenhum animal podia atacar o outro durante a Trégua das águas?
R: Pois beber, era mais importante que comer.
33- Qual o único animal que ficava de barriga cheia com a seca na selva?
R: Chill, o abutre que se alimenta de animais mortos
34 - Os Dholes estão a solta! Suba em uma árvore e não jogue por 1 rodada...
35- Porque Sheree Khan matou um homem?
R: Pois disse ser a noite dos tigres.
36- Os cães vermelhos voltaram para o lar, pule duas pedras.
37- Quem criou a selva?
R: Thaa, o primeiro elefante
38- Como surgiram as listras no primeiro dos tigres?
R: Quando o primeiro tigre trouxe a morte para Jungle e não assumiu a culpa, Thaa fez com que os
cipós pintassem o culpado com listras de lama.
39- Quem era o medo?
R: O medo era o Homem
40- Porque o homem era o medo?

R: Porque ele era o único que conseguia encarar os outros animais e fazerem que eles desviassem
o olhar e/ou porque ele não matava somente por fome.
41- O que era a noite do Tigre?
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R: Era a única noite do ano que Thaa concedeu ao tigre a fazer o medo, o homem, ter medo do
próprio tigre. Para que ele pudesse mostrar a seus filhos que certa vez ele fora temido na Jungle.
42- Porque os animais da floresta não mais seguiam o Tigre como um juiz?
R: Porque ele que matou pela primeira vez na selva e dos animais perdeu o respeito.
43- Somente um animal segue o Tigre durante toda a vida, qual é ele?
R: O Homem, o medo ou o sem pelo...
44 – Por que o homem seguia o tigre?
R: Pois durante a “noite do Tigre”, ao invés de mostrar piedade, o tigre matou o homem, mas não
sabia que outros homens lá estavam e a eles, o tigre ensinou a matar.
45- Antes do tigre trazer a morte para a selva, do que todos os animais se alimentavam?
R: Frutas, folha e flores.
46- Thaa ficou muito bravo com o primeiro Tigre e mandou os _ _ _ _ _ pintarem ele com litras
parecidos com lama.
R: Cipós
47- Em um acampamento na Índia, quem são os animais que bagunçam as barracas?
R: Os camelos
48- Por que os camelos corriam sem direção e desmontavam pisoteando todo acampamento?
R: Pois tiveram um pesadelo.
49- Os camelos acordaram atordoados, corra como eles até a pedra 53...
50- Quantos tipos de animais apareceram no acampamento antes do desfile ao vice rei da
Índia?
R: 6 Um camelo, um cavalo, dois burros, dois bois, um elefante e Vixen, a cachorrinha.
51- Os bois acordaram, e olha que acordar um boi é bem difícil, e fizeram um cerco a sua
volta. Não jogue por uma rodada.
52- Billy, o burro mais velho perguntou ao cavalo o que era o “método das _ _ _ _ _ _”, e o
mesmo disse que quando seu amo puxava-as era hora de sair o mais rápido possível do
lugar.
53- Enquanto o cavalo seguia as rédeas, como estavam acostumados a andar os burros?
R: Subiam os morros em linha reta, andavam e paravam.
54- O camelo disse que certa vez lutou em uma batalha... como foi?
R: Ficaram todos os 100 sentados, servindo de barricada para seus amos.
55- Qual o único animal que ia para campo de batalha com seu amo?
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R: O cavalo
56- Qual era a função dos bois na batalha?
R: Puxavam os canhões até o campo de batalha.
57- Como os animais chamavam os elefantes?
R: De duas caudas
58- Por que os animais não suportavam o duas caudas?
R: Por que não aguentavam sua voz alta e aguda.
59- Por que o elefante era o único que tinha medo dos canhões?
R: Porque ele sabia que se fosse atingido não tinha tratamento, era esperar a cura ou a morte.
60- O dia nasceu e cada animal voltou ao seu posto para aguardar o desfile...
Aguarde uma jogada para retornar a jogar o dado.
61- Disse ao chacal que os homens eram egoístas pois quando vieram ajudar o homem do
banco de areia e foram atacados … (Nem avisavam aos outros que na água entravam pois
esperavam por ajuda)
62- O marabu passou por você voando, voe 5 pedras a diante...
63- O chacalzinho, impressionado com Jacala desejou ser tão sábio quanto Jacala, mas não
entendia porque precisava saber de tanta coisa?
R: Porque nenhum conhecimento é inútil
64- Porque esses três animais são chamados de “agentes funerários”?
R: Porque todos comem carniça/ animais mortos ou a beira da morte.
65- Enquanto os homens caiam na água, Jacala dizia ao Marabu e ao chacal que ele fazia um
favor a todos, por quê?
R: Porque ele “limpava” a água comendo quem caia.
66- Muitas vezes, os Ingleses que vinham até a Índia tentavam caçar Jacala, mas o
confundiam com o quê?
R: Com troncos
67-

Qual

era

o

único

machucado

de

Jacala

e

com

o

que

foi

feito?

R: Foi feito uma ferida no pescoço pelo homem branco e seus “paus de fogo” ou arma de fogo.
68- “Mas ninguém é feliz o tempo todo, qual sua tristeza?” Perguntou o chacal. O que Jacala
respondeu?
R: Certa vez um menininho foi mais rápido que ele e conseguiu escapar
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69- Quando Jacala foi dormir, quem o chacal e o marabu viram se aproximar do crocodilo?
R: Dois homens brancos.
70- Uma enxurrada vinda de rio a cima e te levou de volta a 5 pedras atrás...
71- Corra junto ao pequeno chacal em direção oposta aos sons de trovão do “pau de fogo”
usado pelo homem branco... Avance 5 pedras...
72- O homem branco que estava com a arma disse que já havia se encontrado com Jacala
quando _ _ _ _
R: (pequeno)
73-

Quem

atirou

no

pescoço

de

Jacala

alguns

anos

atrás?

R: A mãe do menino que escapou dele.
74-

Quando

Mowgli

vai

para

a

Terra

dos

homens

quem

o

recebe

a

uivos?

R: Os cães da Vila
75- Quem acolhe Mowgli em sua casa e acredita que ele é seu filho?
R: Messua, uma mulher que perdera o filho ainda pequeno para a selva.
76

-

Qual

o

nome

do

filho

de

Messua?

R: Nathu
77-

Qual

o

nome

do

caçador

da

Vila

que

conta

“lorotas”

sobre

a

selva?

R: Buldeo
78- Quem avisa Mowgli que Sheree Khan está sua procura e por diz a toda Seonee que irá
matá-lo?
R: Gris ou irmão cinzento.
79

-

Qual

o

trabalho

de

Mowgli

na

Villa?

Sheree

Khan?

R: Ele é o “pastor” dos Bufalos.
80-

Quem

ajuda

Mowgli

a

armar

uma

cilada

para

R: Irmão cinzento e Akelá
81

-

Porque

Sheree

Khan

não

consegue

fugir

da

manada

R: Ele havia comido e estava pesado, se prende na lama e é pisoteado até a morte
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de

Búfalos?

