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Como muitos já sabem, os jogos e brincadeiras ajudam e
muito na aprendizagem e educação infantil. Através desses
meios, a aprendizagem acontece de forma lúdica e
significativa, o que acaba fazendo com que o educando
tenha prazer em aprender.
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Por meio de jogos infantis e brincadeiras, a criança
consegue construirdan_005
e manipular um universo
particular, trazendo para a sua realidade situações
inusitadas do seu mundo imaginário. Os jogos
infantis não se limitam somente a simples
instrumentos didáticos que facilitam o aprendizado,
e sim, conseguem assumir papéis importantes que
influenciam em áreas do desenvolvimento infantil
como: motricidade, inteligência, sociabilidade,
afetividade e criatividade. Dessa forma, os jogos e
brinquedos educativos auxiliam no desenvolvimento
do potencial criativo da criança.

Crianças que brincam e jogam desde seus primeiros anos
de idade, tomam consciência das regras mais cedo, além
de terem suas habilidades e curiosidade estimuladas.

“Criança adora correr, pular, saltar…
Ninguém tem dúvida disso. Mas é importante
reservar um tempo no dia a dia na sala de
aula para que a criança pequena possa
participar de jogos que estimulem várias
habilidades, como concentração e raciocínio
lógico, mantendo-se no seu lugar, em um
ambiente tranquilo.”
- Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

As brincadeiras são a essência da infância, o que acaba
permitindo que o seu uso no trabalho pedagógico
possibilite a produção do conhecimento e também a
estimulação da afetividade na criança.

Por esse motivo, conteúdos
apresentados em forma
de atividades lúdicas acabam se
tornando envolventes e favorecem a
construção de significados de conhecimentos
próprios do mundo da criança.

O desenvolvimento neurológico das crianças está
diretamente ligado ao desenvolvimento de sua fala.
Isso porque é através dela que as crianças começam
a entender e interpretar o mundo ao seu redor.
Os jogos infantis podem ajudar nesse processo,
estimulando a criança de uma forma divertida
e bem natural.
Confira agora em quais fases os jogos são mais
indicados para auxiliar no desenvolvimento
do seu filho.

Primeiro ano
Nessa fase, o choro é o principal meio de comunicação.
Conforme a criança vai reconhecendo seu corpo, os
processos neurais vão amadurecendo. Próximo dos seis
meses, o bebê já está acostumado com o som das vozes
das pessoas de maior convívio e começa a procurar a
fonte dos sons ou a reagir com atenção a eles.

O que fazer:
Sempre que possível, tire um tempo
para interagir exclusivamente com o
bebê, sem a influência de distrações
como rádio, televisões ou tablets. Os
brinquedos que emitem sons ou que
brilham são de grande interesse
do bebê.

1 a 2 anos
A criança começa a compreender palavras com sentido
abstrato (algumas emoções, “obrigado”, “por favor”,
“espera”) e reage adequadamente as situações
chegando até a simular sentimentos para conseguir o
que quer. Compreende mais de 50 palavras e identifica
objetos comuns e partes do corpo.

O que fazer:
Leia para seu filho descrevendo as
imagens do livro e crie um jogo de
achar objetos perdidos. Use o interesse
pela música e desenhos para auxiliar
a criança a perceber o outro, fazendo
e respondendo a perguntas.

2 a 3 anos
Usa cerca de 500 palavras e frases simples, fazendo
perguntas do tipo “sim” e “não”. Apresenta um bom
conhecimento de verbos, respondendo adequadamente
quando é solicitado a realizar diversas ações (comer,
andar, correr, pegar) em diferentes contextos.

O que fazer:
Converse com a criança
perguntando como foi seu dia e descreva
situações do cotidiano. Mantenha uma conversa
sobre um mesmo assunto por mais tempo do
que o habitual, conte sobre seu dia e histórias
para que a criança tenha cada vez mais contato
com discursos longos e complexos.

3 a 4 anos
Nessa fase a criança já usa cerca de 800 palavras.
Começa então a ter diálogos e pensamentos que
envolvam raciocínios de tempo e a fazer suposições e
argumentações de acordo com a situação e o contexto
em que se encontra, como: “E se eu mexer no fogo? Mas
por que você deixou no outro dia?”. Já entende e tenta
replicar ironias e piadas.

O que fazer:
A criança já inventa histórias,
compreende regras e jogos
simples. Aproveite para estimular
essa interação e capriche nas
brincadeiras de faz de conta.

Acima de 4 anos
Com vocabulário ampliado, a criança tem fala adequada
e correta, sendo capaz de pronunciar melhor as palavras
e relacioná-las bem. Apresenta também competências
adequadas de escrita. Nesta fase, gosta de inventar
histórias e é capaz de descrever melhor acontecimentos
passados. Também usa a linguagem para o raciocínio.

O que fazer:
Estimule jogos e brincadeiras com
outras crianças.

A Turminha do Animazoo oferece às crianças um
conteúdo dinâmico, divertido e que estimula a
imaginação, além de incentivar o respeito às
diferenças e a preservação a natureza.
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