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     Quem tem criança em casa, sabe que
os pequeninos têm energia de sobra! Eles

estão o tempo todo a criar e contar
estórias, correr e brincar. 

 
     Os pais até tentam, mas nem sempre é
fácil ter tanto fôlego para acompanha-los,

principalmente nos tempos atuais.
 

   Alguns pais até poderiam considerar
que as crianças passassem algum tempo
diante do celular ou tablet, mas sabemos

que quanto maior o tempo de tela de uma
criança maiores serão os problemas
relacionados ao desenvolvimento. 



Foi pensando nisso, que elaboramos
50 ideias de brincadeiras para fazer

em casa. Acompanhe, a seguir, as
nossas sugestões!

 
Atenção! Algo que deve ser levado em

consideração no momento de cada
brincadeira é a idade de cada criança,

pois existem algumas que não são
ideais para crianças tão novas. 

 
Que comece a diversão!
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O capítulo É hora de pensar foi feito com
foco nas brincadeiras responsáveis por

desenvolver o lado cognitivo das crianças.
 

Infelizmente, com o advento da tecnologia, o
uso de aparelhos eletrônicos para entreter as
crianças tem se tornado algo preocupante. 

 
O tempo em que as crianças passam em

frente às telas pode prejudicar o seu
desenvolvimento intelectual e causar

dependência. 
 

Assim, com as brincadeiras a seguir, os
aparelhos podem ser deixados de lado e a

cognição dos pequenos pode ser
enriquecida.  
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    Para brincar de Descubra a Sombra, são
necessários objetos variados como: como
panelas, pratos, copos, roupas, canetas,
dentre outros, uma lanterna, cartolina e

caneta.
 

    1) Deixe a lanterna fixa em uma superfície;
2) Empilhe os objetos, criando uma forma

engraçada;
3) Coloque uma cartolina no ponto onde a
sombra foi formada, usando fita adesiva

para deixá-la fixa.
4) Contorne a sombra formada na cartolina

e desmonte os objetos.
 

Hora de chamar os pequenos e começar a
diversão... Eles devem descobrir os itens

utilizados para formar o desenho.

Pág. 07



Pág. 04
Pág. 04

Pág. 08
www.toyshopping.com.br

Uma excelente brincadeira para os
pequeninos se divertirem e aguçarem a
imaginação é criar, em algum canto da

casa, um cantinho da leitura. 
 

Você pode colocar almofadas, para as
crianças encostarem enquanto leem.

 
Essa é uma ótima forma de viver as

melhores histórias com as crianças, criar
memórias inesquecíveis, e, claro, criar o

hábito da leitura nelas. 
 

E se vocês gostarem, podem até deixar o
cantinho da leitura de forma permanente!

 
 



Para esta brincadeira, desenhe quadrados,
triângulos, círculos, retângulos e várias

outras formas em uma cartolina. 
 

Você pode utilizar canetinhas coloridas, por
exemplo. Ou então,  pode desenhar as

formas no chão e colar com fita adesiva. 
 

Depois, corte papéis coloridos com as
mesmas formas desenhadas. 

 
Durante esse momento, os pequenos

também podem participar da confecção
das formas. 
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Uma dica para brincadeiras em família é
a contação de histórias. 

 
Para isso, você pode escolher os livros

preferidos do seu pequenino. 
 

O importante, nessa brincadeira, é não
ter medo ou vergonha de gesticular,

fazer mímicas, imitações e até cantar.
 

 Crie vozes para os personagens e utilize
também bonecos ou objetos para

representá-los. Assim, você deixa a
brincadeira muito mais envolvente!
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https://leiturinha.com.br/blog/contador-de-historias/


Diferente da Contação de Histórias, essa
brincadeira não precisa de livros como
apoio — é só deixar a criatividade e a

imaginação rolarem. 
 

Comece uma história e peça para as
crianças irem completando, cada uma

fala durante poucos minutos. 
 

Se quiser incrementar, aposte em roupas
e acessórios para criar personagens.
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Peça para as crianças escolherem os

seus brinquedos preferidos. 
 

Com a ajuda delas, faça uma foto de
cada um dos seus xodós e imprima duas

cópias de cada. 
 

Recorte em quadrados iguais, misture as
peças e voilá: você terá um jogo da

memória personalizado!
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As histórias ajudam a estimular a
imaginação e favorecem o imaginário
da criança, o que é muito importante. 

 
No teatro de fantoches, a criatividade

vai comandar o espetáculo. 
 

Os atores podem ser bonecos
confeccionados ou até simples meias

customizadas. 
 

Os adultos e as crianças podem revezar
na hora de narrar as histórias.
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O primeiro passo é separar alguns
objetos. Assim, a criança terá que

observá-los por um tempo determinado. 
 

Os adultos são os responsáveis por tirar
um e deixar que a criança perceba o que

não está mais no ambiente. 
 

A criança deve olhar durante um minuto
para a disposição dos objetos no

ambiente escolhido. 
 

Depois, terá que descobrir o que mudou
de lugar. Os papéis também podem se

inverter e a criança comandar a
brincadeira e alterar o lugar dos objetos.
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Essa brincadeira é muito boa e vai
entreter as crianças. Basta papel, lápis de

cor ou giz de cera, além de adesivos ou
recortes de revistas que você já promove

uma brincadeira tranquila e divertida para
a criançada. 

 
Uma boa opção para irmãos de idades
diferentes. E, sem dúvida, uma ótima

opção para brincar em família. 
 

As figuras podem ser recortadas e coladas
pelos adultos e depois distribuídas entre

todos os participantes para que sejam
completados e coloridos. 
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A clássica brincadeira em que uma criança
é a professora e as outras ficam sentadas
copiando da lousa, pode ser reinventada e

tornar-se mais dinâmica. 
 

O “professor” faz uma lista de
perguntas e pode dar prêmios

disponibilizados antes pelos adultos. 
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Também conhecido como adedanha ou
adedonha, o stop é um clássico que faz os

adultos relembrarem seus tempos de
infância! 

 
Para essa brincadeira, você precisa de
folhas em branco, lápis e canetas. São
necessárias ao menos três pessoas. 

 
Se a turma for animada, várias horas de

diversão e aprendizado estão garantidas!
 

No entanto, para jogar, as crianças já
precisam saber ler e escrever. E essa é,

inclusive, uma ótima forma de incentivar a
escrita e a leitura! 
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"A criança é o amor
feito visível."

Friedrich Novalis



Para essa brincadeira, são necessárias
habilidades de detetive! Os participantes

devem estar em uma roda. 
 

Cada um escolhe o nome de um
personagem de filme, desenho, artista, ou
alguém que conheça, escreve num papel e
gruda na testa do participante da direita,

sem que ele veja. 
 

Cada criança faz perguntas para os outros
jogadores sobre o que ela é. Por exemplo:

“eu sou um homem?”. E os outros
participantes só podem responder sim ou
não. Cada um tem uma chance de tentar

adivinhar. 
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Os jogos, em sua maioria, já são clássicos
da diversão em família! E essa é uma das
brincadeiras para fazer com as crianças e 
 que os adultos, também, vão curtir muito,

pois é possível reviver os tempos de
infância – já que os jogos costumam durar

gerações inteiras.
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Neste capítulo nos preocupamos em
inserir brincadeiras relacionadas ao

movimento, à força, e à coordenação
motora em toda a sua amplitude. 

 
São brincadeiras voltadas para a

educação física das crianças tendo em
vista o crescente número de casos de

obesidade nessa fase da vida.
 

Juntas elas, também, constituem um
importante conjunto de atividades que
são oportunidades para desenvolver a

sociabilidade dos pequenos.
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Para brincar de cabo de guerra, utilize
alguma base arredondada e macia, como

travesseiros ou almofadas. Agora, é só
usar uma corda. 

 
Divida em dois lados o espaço que será

utilizado. A ideia é simples: quem sair da
base primeiro, perde!

 
Mas, cuidado para não se machucar!

Quando bem utilizado, o cabo de guerra
estimula a agilidade, força e resistência. 

 
É uma brincadeira bastante divertida

para adultos e crianças.
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Que tal criar sua própria pista de boliche?
Para isso, você irá precisar de seis a dez

garrafas de plástico, rolos de cartolina ou
papelão. 

 
Para acertar os pinos, você pode

utilizar uma bola de meia, de tênis ou
de qualquer outro tipo.

 
Com todos os materiais em mãos, é só

organizar os pinos improvisados no
formato de uma pirâmide e encontrar um

lugar, como um corredor, para fazer a
pista. E pronto! 

 
Essa é uma das mais divertidas

brincadeiras para fazer dentro de casa!
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A caça ao tesouro, pode ficar muito mais
divertida de uma forma bastante simples:

com objetos sensoriais. 
 

Primeiro, escolha algumas texturas
diferentes, como liso, áspero, aveludado,

macio, mole ou rígido. Depois, peça às
crianças que corram pela casa e encontre

os objetos com aquelas características.
 

Dessa forma, você usa o ambiente para
brincar e também ensina sobre a

importância da observação. 
 

Além disso, é possível escolher outras
qualidades dos objetos para a brincadeira,

como as cores e os tamanhos. 
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Neste jogo uma pessoa é escolhida
para ser o pegador e os demais ficam
espalhados pelo cômodo. O pegador

diz: - “alerta cor!” e os demais
perguntam -“que cor?” 

 
O pegador, então, escolhe uma cor e
todos deverão tocar em algo dessa

cor para ficarem salvos, caso
contrário, poderão ser pegos.
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No calor, não tem nada mais gostoso do que
se refrescar brincando com água, não é? 

 
A clássica brincadeira com bexigas d’água é
diversão garantida! Para essa brincadeira
serão necessárias algumas bexigas e um

pouco de água. 
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Mesmo que alguns pais prefiram algo
mais tranquilo na hora de decidir as

brincadeiras para fazer com as crianças,
permita-se, vez ou outra, gastar toda a

sua energia! 
 

As crianças adoram correr, então brincar
de corrida é sempre uma ótima pedida.

Essa é clássica! Coloque uma música e
quando a música parar, todo mundo tem
que ficar paradinho, igual a uma estátua.

Não vale mexer, hein?
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Enquanto a criança coloca as mãos no
chão, com os braços estendidos, o adulto

ou outra criança levanta suas pernas e
empurra, como se fosse um carrinho de

mão. O mais divertido aqui é que a
criança se vê como um brinquedo

ambulante.
 

Coloque as crianças em uma fila. Você
pode ficar de fora e comandar a

brincadeira. Quando disser “morto”, elas
devem se abaixar. E quando for “vivo”,
elas precisam estar de pé. O condutor

deve ir alternando as palavras e a
velocidade. Quem errar, está fora da

brincadeira.
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Os participantes devem sentar em uma
roda e um participante fica de pé, com um
lenço na mão. Enquanto todos cantam a

canção “Corre cutia na casa da tia”, o
participante dá voltas por trás dos que

estão sentados. 
 

No fim da música, ele coloca o lencinho
atrás de alguém, que deve sair

correndo atrás do primeiro. 
 

Ou o pegador pega o fugitivo, ou o
fugitivo se senta no lugar dele, o que vai
transformar o pegador no próximo a dar

voltas com o lencinho.
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"As crianças não brincam de
brincar. Brincam de verdade".

Mário Quintana



Um participante deve ser nomeado o
mestre, que fica em frente aos demais, e

ordena que imitem os seus gestos,
dizendo: “O mestre mandou…”. 

 
Porém, as crianças só devem imitar se o

mestre disser essa frase antes de indicar o
gesto. 

 
O jogador que imitar sem ouvir “o mestre

mandou”, é eliminado.
 

24. Seu mestre mandou dizer
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Separe por volta de 2 metros de elástico
de roupa e dê um nó unindo as pontas.

Duas crianças devem ficar de pé, frente a
frente, com o elástico em volta dos

tornozelos, formando visualmente um
retângulo. 

 
Uma terceira criança tem de fazer uma
sequência de saltos, começando de um
lado do retângulo, indo para o outro, e

pisando sobre o elástico. 
 

Depois do término de cada sequência, a
altura do elástico vai aumentando

gradativamente.
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Faça o desenho da amarelinha no chão e
enumere os quadrados de 1 a 10. 

 
A criança joga uma pedra na primeira casa
e, em um pé só, a pula e vai até a última.

Na volta, pega a pedra do chão. 
 

Na próxima rodada, joga a pedra na casa
2 e vai até o fim em um pé só. E assim por

diante. 
 

Não pode colocar o segundo pé no chão,
nem errar a casa. Se isso acontecer, ela

passa a vez.
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Essa brincadeira é simples e muito
divertida. Os participantes devem se

colocar lado a lado numa linha imaginária. 
 

Dado o sinal do juiz, todas dão cinco pulos
para a frente. Ganha quem parar mais

longe. As crianças adoram.
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No capítulo Pequeno artista, estão
organizadas as brincadeiras voltadas para

o desenvolvimento artístico de cada
criança.

 
Mais do que desenvolver esse aspecto da
inteligência cada brincadeira aqui tem o

intuito de desenvolver a coordenação
motora fina dos pequenos. 

 
Tudo isso sem esquecer da

sociabilidade que pode ser praticada
em cada atividade.
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E, por que não usar água? Porém, dessa

vez, o papelão será um aliado importante! 
Para isso, é só separar um pote com água e

um pincel. 
 

A tela será o próprio papelão e não será
necessária nenhuma tinta. 

 
Isso,porque é só molhar o pincel e passar
no papelão para criar figuras e desenhos!

 
As crianças vão amar pintar com água e,
depois, ver suas obras sendo absorvidas

pelo papelão! 
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Brincar de massinha é muito divertido
para as crianças, não é mesmo? 

 
E, fazer a sua própria massinha em casa

torna a brincadeira ainda melhor! 
 

Se você ficou interessado, existem
diversas receitas, na internet, de como

fazer sua massinha caseira. 
 

É uma ótima sugestão para brincar nas
férias ou nos finais de semana!
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Separe folhas de papel, canetas coloridas,
tintas, pincel e deixe a imaginação fluir. 

 
Nessa brincadeira, cada participante recebe
uma folha em branco. O primeiro passo é

desenhar uma cabeça no alto da folha. 
 

Depois, dobram-se os papéis e as folhas
são trocadas entre os participantes. Em
seguida, cada participante continua o
desenho na folha que recebeu. Uns

minutos depois, as folhas são novamente
trocadas. 

 
Assim, cada criança desenha uma parte, da

cabeça aos pés. No fim, abra os papéis e
veja os desenhos que se formaram.



Hoje em dia todos têm uma câmera de boa
qualidade no celular, então por que não
aproveitar esse recurso e começar uma

brincadeira de ensaio fotográfico?
 

Enquanto uma criança tira foto, as
outras podem montar os cenários e

fazer poses divertidas. 
Para deixar tudo ainda mais animado,

separe alguns acessórios coloridos,
fantasias e looks, coloque um lençol ou
qualquer tecido de cenário e diga xis! 

 
Os pequenos podem fingir que são

personagens de desenhos animados,
cantores, jogadores de futebol e deixar a

imaginação livre para criar o que quiserem!
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Com o avanço da tecnologia as pessoas já
não se preocupam mais em revelar fotos,
apenas salvam na nuvem ou publicam nas
redes sociais. 

Caso você não tenha uma cópia impressa
esse é o momento perfeito para revelar as
fotos de família, pegar alguns álbuns
simples e reunir as crianças para te ajudar
na montagem.

Além de unir a família ao redor de boas
lembranças, essa atividade vai entreter os
pequenos por um bom tempo. Uma outra
dica muito legal é revelar as fotos da
brincadeira Ensaio Fotográfico. 
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"A melhor maneira de
tornar as crianças boas

é torná-las felizes."
Oscar Wilde



A mímica vai entrar em ação! Em
pedaços de papel, escreva nome de
filmes, atores, ações. Eles devem ser

sorteados entre os participantes. 
 

Um representante da equipe deve
fazer com que os outros descubram o

que ele tirou. 
 

Mas o desafio está no fato de que ele
não pode falar ou emitir sons, apenas

gesticular. Desafio lançado!
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Pintar sem se sujar parece impossível…
Mas não é! Para conseguir cumprir essa

tarefa, utilize um saco plástico que possa
ser lacrado, como é o caso daqueles sacos

herméticos. 
 

Encha-os com tintas, lacre o saco e
prenda suas laterais com fita adesiva
em uma cartolina ou em um lugar de

sua preferência.
 

Dessa forma, ao passar a mãozinha pelo
lado de fora do saco cheio com tinta, a
criança fará desenhos incríveis. E sem

nenhuma bagunça! 
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Fazer o próprio brinquedo é uma
experiência incrível! Vocês podem

utilizar embalagens recicláveis, pedaços
de madeira e explorar a imaginação. 
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Neste capítulo, separamos aquelas
brincadeiras que por algum motivo não

se encaixavam nos outros capítulos
anteriores, seja por se enquadrarem em

mais de um capítulo ou pelo fato de
possuírem características singulares.

 
Aproveite! 
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Brincar de cabana é diversão garantida!
Uma dica, é utilizar cadeiras, caixa de

papelão como suporte e cobertores para
fazer a cabaninha. 

 
Dessa forma, você pode usar os

cobertores para colocá-los lá dentro,
deixando a cabana mais aconchegante.

 
Desse modo, você pode até deixar os

pequenos dormirem nela! E, por que não,
emendar a brincadeira em uma festa do

pijama?
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Outra brincadeira super divertida
pode ser feita utilizando a mesma

estrutura da cabana indicada
anteriormente.

 
 Basta apenas instigar as crianças a
usarem a imaginação e encenar que
a cabana agora se tornou um avião e
todos podem ser pilotos, co-pilotos e

passageiros. 
 

Utilizando a imaginação o céu
é o limite.
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Essa daqui é um clássico! O telefone sem
fio é feito com duas latinhas de alumínio

ou até mesmo de plástico. 
 

Pegue duas latinhas, iguais, limpas e
faça um furo em cada uma, amarre um

barbante em cada uma de modo que
fiquem interligadas. 

 
Essa brincadeira é também uma ótima
oportunidade para ensinar às crianças

como funcionavam os telefones com fio e
a importância de reutilizar materiais antes

de descartá-los! 
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"Mais vale ser criança que
querer compreender o mundo"

Fernando Pessoa



Para criar sua própria pista de carrinho,
estenda um papel pelo chão da casa e

prenda-o com fita adesiva. Com a ajuda
da criança, desenhe as ruas com giz ou

lápis de cor.
 

 Desenhem também os parques, as
casas e todos os detalhes da cidade,

deixando o desenho mais rico!
 

Caso você não possua um papel grande o
suficiente? Não tem problema! 

 
É possível usar a fita adesiva para
desenhar a pista direto no chão. 
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Nessa brincadeira o celular pode ser
usado, mas de um jeito inusitado. A

brincadeira consiste em sentar em roda e
programar a opção de foto do celular no

timer. 
 

Iniciada a contagem regressiva para o
clique, o celular servirá de batata

quente e passará de mão em mão. 
 

Quando o tempo se esgotar, a foto não
deixará mentir quais mãos foram as

últimas.
 

 Depois da brincadeira, vale sentar junto e
se divertir com as fotos que ficaram

registradas.
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Nesse dia, a refeição principal vai
acontecer de uma forma diferente! É só
estender uma toalha no chão da sala e
todo mundo será convidado a comer ali

mesmo. 
 

E o cardápio também pode ser
escolhido em conjunto. Entre

sanduíches, frutas e sucos, a criança
pode ajudar na preparação. 

 
Este é um momento essencial para que os
pequeninos entendam a importância de

ajudar nos deveres de casa. 
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Um dos participantes será o passador do
anel. Com ele entre as palmas da mão, a
criança deve passar suas mãos entre as

dos participantes, que devem estar
posicionados lado a lado ou em círculo. 

 
O passador deve fazer isso quantas

vezes quiser, mas em uma delas deve
deixar o anel. 

 
Quando acabar, ele pergunta a todos os

participantes com quem ficou o objeto. Se
a pessoa acertar, os papéis são invertidos.

Se não, tudo volta do início. 
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Sempre com a supervisão de um
responsável, uma atividade divertida

é colocar a mão na massa e fazer
novas receitas. 

 
As crianças podem escolher o que

desejam preparar. Ver o resultado será
uma delícia.

Use caminhos já feitos no chão, como
calçadas, sombras de paredes e copas de

árvores ou uma linha desenhada para
improvisar brincadeiras de siga o líder ou
não toque o chão. Desafios de equilíbrio

também são boas opções.
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Faça uma mistura simples de água com
detergente e uma colher de chá de

glicerina, que garante que a bolha não
estoure na hora. 

 
Você pode reutilizar embalagens

antigas ou usar uma tampa e arame.
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"A infância é o reino
onde ninguém morre."

Edna St. Vincent Millay



Futebol em casa nem sempre é uma
opção que agrada. Faz aquela bagunça
pela casa, aquela correria… então, esse

futebol aqui, no entanto, não faz bagunça,
mas garante uma boa diversão para a

criançada. 
 

Aliás, é um bom teste de fôlego também!
Faça um pequeno campo de futebol no
chão, dê um canudo para cada criança e

uma bolinha de papel. 
 

A ideia aqui é simular uma partida de
futebol, ela pode ter fim com um
número determinado de gols ou

minutos. 
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Outra forma de se divertir e se refrescar!
Mas, atente-se para não desperdiçar água,
vocês podem aproveitar o momento de
lavar o quintal ou regar as plantas para
dar aquela refrescada com seu pequeno!
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Com peças de dominó, monte uma
fileira bem grande. Quanto maior,

melhor! 
 

Então, deixe que a criança derrube a
primeira pecinha para que todas as

seguintes caiam. Essa também é muito
divertida!
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Algumas brincadeiras tradicionais, como o
desafio de montar um castelo de cartas,
fazem sucesso com crianças de quase

todas as idades. Perfeita para uma noite
de jogos em família.

 
Aproveite aquele baralho que está

guardado há anos na sua casa e junte-
se com as crianças para montar

castelos, casas ou um bairro inteiro...
 

Peça a elas que juntem também
elementos como bonecos e outros

brinquedos pequenos para fazer parte da
brincadeira.
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Uma criança tenta fazer a outra rir,
enquanto ela tenta desesperadamente

segurar a risada. Quem rir primeiro, perde. 
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Essas foram apenas algumas das milhares
de brincadeiras que podem ser realizadas

dentro e fora de casa para aproveitar a
presença das crianças por perto.

 
Mas, se você não deseja parar por aqui

e acredita que os seus pequeninos
merecem muito mais, aproveite para
adquirir os mais diversos brinquedos

para fazer a alegria deles aqui na
Toy Shopping. 
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