1,2,3 E... MÃO NA MASSA!
Potencializar o aprendizado infantil sem diminuir o tempo de brincadeiras
ou a diversão é o sonho de todos os pais Atividades como, faça você
mesmo, caça ao tesouro, afunda ou não afunda ?, são excelentes para
estimular a curiosidade e interação social do seu pequeno, de forma
divertida. Essas atividades e brincadeiras, além de trazerem benefícios
para o desenvolvimento das crianças, proporcionam deliciosos momentos
em família. Pensando nisso, separamos nas próximas páginas 10
brincadeiras para fazer com as crianças.

ARQUEOLOGIA NO GELO
Vamos colocar a mão na massa ?
Você precisará de:

- Miniaturas de dinossauros (ou o
personagem que preferir)
1.Coloque as miniaturas dos
- Bexigas vazias
dinossauros dentro de uma
- Água
bexiga vazia, com cuidado para
- Farinha de trigo
não rasgá-la.

2.Em um copo cheio de água,
coloque 1 colher de chá (aquelas
pequeninas) de farinha de trigo
e misture bem.

4.Coloque no congelador e
espere um dia.

5.A brincadeira está pronta!

3.Preencha a bexiga com a
mistura de água e trigo e fechea com um nó.

AFUNDA OU NÃO AFUNDA ?
VAMOS SEPARAR NOSSO
MATERIAL?

Vamos precisar de:

- Uma bacia ou balde grande
- Separar alguns objetos de
tamanhos e pesos diferentes
- Água
1.Coloque a água dentro da
bacia, encher um pouco mais do
que a metade.
2.Defina os objetos que irão
ultilizar.

3.Pegue um dos objetos e
pergunte para o outro
participante: Afundo ou não
afunda?

5.A brincadeira está pronta!

FESTA DO PIJAMA
Vamos precisar de:
- Barracas
- Balões coloridos
- Pijamas
1.Escolha seu pijama !
2.Ajude seu papai, mamãe e
irmãozinho (se tiver) a
escolher o pijama deles
também.
3.Hora de encher os balões !
Se não conseguir encher
sozinho peça ajuda para o
papai e a mamãe.
4. Organize as barracas na
sala.

5.A brincadeira está pronta!

MIMICA
Vamos precisar de:
- Pelo menos 2 pessoas.
- Muita criatividade
1. Escolha um ambiente da
sua casa que tenha um
espaço mais amplo.
2.Defina quem vai iniciar a
brincadeira.
3.Escolha o personagem ou
ação que você vai realizar.
Lembre-se: nessa brincadeira
nós não podemos falar!

4.A brincadeira está pronta!

BANHO NOS BRINQUEDOS
Vamos precisar de:

-Selecionar os brinquedos que papai e a
mamãe deixam molhar
-Escolher um dia com muito sol
-Uma bacia, balde ou banheira
- Agua
-Sabão para fazer muita
espuma

1.Separe os brinquedos
2.Coloque água na bacia
3.Coloque o sabão e mexa
com as mãozinhas até fazer
espuma

4.Coloque os brinquedos
dentro da bacia.

5.Abrincadeira está pronta!

CAÇA AO TESOURO
Vamos precisar de:
- Pelo menos 2 pessoas.
- Muita criatividade
- Escolher os objetos ou
doces (que serão nossos
tesouros)
-Fantasias de pirata

1.Temos que decidir quem vai
esconder os tesouros e quem
vai procurar.
2.Feche os olhinhos enquanto
a outra pessoa vai esconder.
3.Quando terminar de esconder
chame o amigo para ir
procurar.
4. Dê algumas dicas, por exemplo: está perto,
muito perto ou está longe, cada vez mais longe.

5. A brincadeira está pronta!

CONSTRUINDO NOSSO BRINQUEDO
1.Para essa brincadeira não
teremos um passo a passo
convencional.
2.Você mamãe e papai irão
dar opções de construção
para seu filho!
3.Carrinho, torre, avião,
casa, um boneco, uma boneca,
um astronauta, um robô....
4.O maior objetivo dessa brincadeira é
você ter um tempo de qualidade e
diversão com o seu pequeno !
5.Estimule a imaginação, a pedir ajuda,
contato visual, trabalho em grupo (em
família) a estar pertinho...
6.Use materiais recicláveis,
tecidos, gliter, cola...
7.Essa brincadeira quem cria
é você!

GALÁXIA NA GARRAFA
Vamos precisar de:
- Uma garrafa transparente
ou pote de vidro com tampa
- 2 ou 3 cores de tinta
1.Coloque a água na garrafa
- Algodão
ou pote, menos da metade.
- Gliter colorido
- Água
2.Coloque uma cor das que
você escolheu dentro da
garrafa e mexa até dissolver
bem a tinta
3.Coloque algodão, até
metade quase chegar na
metade, adicione o gliter
junto e mexa até misturar.
4.Faça o mesmo passo a
passo para as duas ou tres
cores que decidiu usar.
5. Feche bem a garrafa ou o pote.

A brincadeira está pronta!

ENCAIXE DE FORMAS
Vamos precisar de:
- Folhas coloridas
- Tesoura
- Fita crepe ou durex

1.Desenhe as formas na folha colorida
(círculo, triângulo, estrela, quadrado...)
2.Faça desenhos no chão com fita crepe
das formas que você desenhou nas folhas.
3.Agora é só recortar as formas e
encaixar elas no desenho no chão !

4.Sua brincadeira está pronta !

CIRCUITO EM CASA

Vamos precisar de:
- Imaginação
- Cadeiras
- Cabo de vassoura
- Travesseiros
- Fita crepe ou giz

1.Vamos pegar todos os materiais citados e
usar nossa imaginação para criar um circuito.
2.Podemos usar duas cadeiras como suporte
e colocar o cabo de vassoura para a criança
passar por baixo.

3.Usar travesseiros para fazer o bstaculo
de pular por cima.
4.Desenhar linhas zig-zag, retas ou
"ondinhas" para criança passar por cima.
5.Use sua imaginação para criar vários
obstáculos!

CAI NÃO CAI

Vamos precisar de:

- 1 garrafa plástica
- Palitos de churrasco
- Bolinhas de gude
- Uma chave Philips para perfurar a
garrafa * esse passo é recomendado o
adulto fazer.
1 A primeira coisa a fazer são furos por toda a volta da garrafa, numa
faixa de aproximadamente 4 dedos de altura ou 8 centímetros. Marque a
altura a partir do meio da garrafa para cima. Se precisar, passe uma fita
crepe para demarcar direitinho o pedaço da garrafa que será perfurado.

3.faça os furos, eles não precisam ser paralelos ou
perpendiculares. O mais importante é que eles não
ultrapassem a altura demarcada.
4. Passe os palitos de churrasco (se for o caso, corte as
pontas com uma tesoura bem afiada) pelos furos, de forma
aleatória. Os palitos devem ir de um furo a outro, cruzando o
interior da garrafa. Em casa usamos 30 varetinhas no total.
5. Coloque as bolinhas de gude dentro da garrafa. Elas
deverão ficar presas na “teia” de palitos que vocês fizeram.
Pronto! Está feito o brinquedo Cai ou Não Cai.
A brincadeira é a seguinte: um por vez,
os participantes puxam um palito da
garrafa. Quem deixar cair as bolinhas
perde a partida. Nem preciso falar que o
jogo “para adultos” foi invadido pelas
crianças, não é?

Boas
férias!
∆

Com carinho, equipe Be Ba
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