Copie minha figura
A partir de 2
anos de idade
2-6 jogadores

5-10 minutos

Materiais:
Blocos de figuras ou recortes de formas de papel

Diversos modelos de figuras

Objetivo do jogo: reconhecer uma figura e copiá-la

Preparação:
1. Escolha um modelo de figura. Ou crie sua própria figura simples para
repetição (por exemplo, círculo, quadrado, círculo com quadrado).
2. Faça uma pilha com o restante dos blocos de figuras ou materiais de
formas.
3. Coloque sua figura diante das crianças. Se necessário, prenda o modelo ou
as peças das figuras em uma superfície para evitar que deslizem.

Jogar:

Diga: "Esta é minha figura! Vamos dizer o nome da figura juntos."

Cantem juntos: "triângulo, quadrado, triângulo, quadrado,
triângulo, quadrado, triângulo, quadrado". Aponte para cada forma
enquanto diz o nome dela.
Diga: "Agora é a vez de vocês. Vocês conseguem copiar minha
figura? Usem esta pilha de formas para copiar minha figura."
Aguarde enquanto as crianças copiam sua figura. Se necessário,
deixe que elas coloquem as figuras delas logo abaixo da sua,
combinando as formas equivalentes.

Diga: "Isso! Vocês copiaram minha figura!" Cantem o nome da
figura juntos, apontando para cada forma enquanto você diz o
nome dela.
Continuem jogando com figuras diferentes. Quando as crianças
estiverem prontas, peça que escolham um modelo de figura ou
façam sua própria figura para que as outras crianças copiem.
Variação: Peça às crianças para estenderem sua figura! Deixe que
elas deem continuidade a sua figura em vez de copiá-la:

O que as crianças estão aprendendo:
Crianças pequenas estão apenas começando a entender que uma figura se repete; a mesma
unidade ocorre repetidamente (por exemplo, "ABAB" ou "triângulo, quadrado, triângulo,
quadrado").
• Quando as crianças criam as figuras, nem sempre seguem uma regra de repetição no início.
Lembre-as de que as figuras devem se repetir e aponte para a unidade de repetição.
•

