
O peluche e os seus amigos (1) 

Por que este jogo é bom?
 • As crianças pequenas costumam ter um ou mais companheiros de brincadeira feitos de tecido, pelúcia 

ou plástico (um animal, uma boneca, etc.). Eles pertencem à criança e estão sempre lá quando são 
necessários: eles confortam e alegram a criança; eles dormem e levantam-se com a criança; eles 
estão lá quando a criança precisa de alguém para conversar, etc.

 • Este jogo é ótimo para as crianças pequenas porque coloca os companheiros de brincadeira como 
a peça central que eles conhecem melhor. Eles são os especialistas aqui; motivando-os a trazer um 
pouco dessa experiência para o jogo: isso torna o jogo ainda mais propício a falar o idioma.

 • O jogo pode ser jogado com uma ou mais crianças e é especialmente adequado para crianças pequenas 
(até 4 anos).

Como funciona este jogo?
 • Todos os jogadores trazem um peluche fofinho. 

 • Antes de tudo, cada jogador apresenta o seu peluche fofinho: Qual é o nome? Para que serve? Porque 
sou tão feliz com ele? Etc.

 • Depois disso, o peluche fofinho “dorme”: são cobertos com um pano grande. Um jogador após o outro 
puxa um peluche fofinho e o entrega-o ao jogador ao qual ele pertence (“Mãe, esse é o seu animal de 
estimação!”; “Oh, um coelho com um rabo amarelo. Esse é o de Tim.”)

O que mais posso fazer?
Para crianças pequenas, há uma variedade de perguntas a serem feitas, porque facilita que elas 
conversem sobre algo.

 • “O teu peluche dorme contigo?”; “Ele gosta de conduzir o carro?” Este são o tipo de perguntas mais 
fáceis porque a criança pode responder com uma palavra (“sim” ou “não”).

 • O teu peluche está a dormir na tua cama ou dorme no sofá? ”A criança pode escolher entre duas 
respostas (“Ele dorme na minha cama.”;“Ele dorme no sofá”) ou pode haver outra resposta (“Não, ele 
dorme no meu peito.”).

 • “Onde dorme o teu animal de estimação fofinho?” Para uma pergunta como esta, existem muitas 
respostas diferentes; portanto, é um pouco mais difícil de responder do que as outras perguntas.

O jogo pode ser jogado com muitas outras coisas importantes para a criança (objetos que a criança 
gosta): carros e personagens de brinquedos, sapatos, bolsas, etc.  

O que eu preciso para este jogo?
 • Pelo menos um brinquedo por jogador 

(animal fofinho, boneco, peluche, etc.)

 • Um edredom grande / um cobertor grande


