Maior, Menor, ou Igual com os Dedos
Jogadores 1-20+

Idades 4+

5-10 min

Reconhecer quantos dedos estão sendo levantados e, em seguida, mostrar
mais, menos ou o mesmo número de dedos nas mãos.

						Hands

Igual

Como você sabia?

Maior

Quantos mais?

Menor/menos

Quantos menos?

Comparar

1. Segure as mãos atrás das costas.
2. Traga uma mão para frente e levante três dedos. Diga “Você
consegue mostrar o mesmo número de dedos que eu?”
3. Aguarde até que as crianças mostrem três dedos (em qualquer
configuração).
4. Coloque as mãos atrás das costas novamente. Desta vez, traga

uma mão para a frente e mostre dois dedos. Você pode fazer
com que as crianças mostrem o mesmo número de dedos ou, se
quiser um desafio maior, escolha uma das perguntas seguintes:
Nível 1: “Você pode mostrar mais dedos do que eu?” Dê às
crianças tempo para descobrir como mostrar mais dedos.
Nível 2: “Você pode mostrar exatamente um dedo a mais do
que eu?” Dê às crianças tempo para descobrir exatamente um a
mais do que você.
Nível 3: Peça à criança para levantar mais dedos do que
você está segurando e depois pergunte: “Quantos mais você
levantou? Como você sabe?”
5. Quando as crianças se sentirem à vontade para falar sobre
“mais do que”, você pode fazer as mesmas perguntas,
substituindo pelo termo “menos do que”. Este é um passo
inicial para entender adição e subtração.

• Você pode trocar de papéis com as crianças. Peça-lhes que
levantem os dedos e digam para você levantar mais, menos ou
o mesmo número.
• Mostre quantidades de dedos de todas as maneiras diferentes.
Por exemplo, primeiro mostre 4 com as duas mãos: 3 dedos em
uma mão e 1 dedo na outra. Em seguida, mostre 4 com 2 dedos
em uma mão e 2 dedos na outra.

• Falar sobre maior, menor e igual ajuda a construir o vocabulário
matemático das crianças.
• Pensar em um a mais e um a menos também ajuda as crianças a
aprender a ordem dos números: 4 é um a mais que 3 e 2 é um a
menos que 3.
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Assistir ao vídeo do jogo
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar Maior,
Menor, ou Igual com os Dedos, leia o código QR pelo
aplicativo da câmera ou do leitor de código QR do seu
smartphone.
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