Curso de Escrita de Sinais – Sistema SignWriting

INTRODUÇÃO SOBRE O VERITEK:
O Veritek é uma caixa retangular com dose pranchas pequenas de formato retangular dispostos em
modo ‘paisagem’ enfileirados em duas
linhas por 6 colunas. Em uma das faces
existe a numeração, de 1 à 12. Na
outra face existe uma parte colorida.
Ele serve de suporte para jogos
didáticos de correspondência. Essas ao
lado são as doze pequenas pranchas
(medida de 5,5 cm X 4,0 cm). Elas
correspondem às PERGUNTAS que são
feitas na cartela que mostrarei como
exemplo mais para a frente:
O material que usei para fazer este jogo é aquele que os marceneiros usam para fazer a parte de trás
dos móveis. Sua espessura é de 0,5 cm. O material a ser usado é o mais vasto possível: papelão, EVA, madeira,
plástico, etc. Use sua criatividade e monte o seu!
A parte de trás dessas
pranchas devem ser pintadas nas cores
e formas colocadas indicadas ao lado.
Não se esqueça que na outra face
ficaram os números, na mesma
sequência que eu coloquei acima (1 –2
– 3 – 4 – 5 – 6 na fileira superior e 7 – 8
– 9 – 10 – 11 – 12 na fileira inferior. Só
virei na direção horizontal, da
esquerda para a direita). Veja o padrão que coloco aqui e faça igual!

Mostro ao lado, a caixa aonde
vamos colocando essas pranchinhas com o
número virado em nossa direção (o
colorido fica em contato com a caixa). Esta
caixa corresponde às RESPOSTAS das
perguntas feitas no gabarito que irei
mostrar em seguida, como exemplo:
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Este é o modelo de uma das pranchas, que vamos usar como exemplo do jogo:
Este é o gabarito. Depois que respondemos
as perguntas, fechamos a caixa, viramos, e
esse desenho aparece!

Esta parte da ficha corresponde às
perguntas. São as plaquinhas soltas que
devem ser colocadas dentro da caixa, de
acordo com as respostas colocadas abaixo.

Esta parte da ficha corresponde às respostas.
Por exemplo: pergunta n. 1: pegue a prancha
com o número “1” e coloque sobre a resposta,
dentro da caixa, encima do número 4, certo?

Veja ao lado como fica se
respondermos a algumas perguntas:
Se o usuário acertar todas as
correspondências, quando fecharmos a
caixa, viramos as pranchas em sua tampa e
abrirmos o fundo da caixa, sobre a tampa
da caixa formar-se-á a seguinte figura:
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