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Jogos e Brincadeiras 

 

1- De acordo com os seus conhecimentos e os assuntos dados em sala de 

aula marque X no que for brincadeira. 

 

A) Boneca                                       E) Vídeo game 

B) Bola                                             F) esconde-esconde 

C) Pega-pega 

D) Corrida de saco 

 

 

2- Através das aulas vimos vários significados de brincar e jogar. E pra 

você qual o significado? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3- Jogos populares são aqueles que foram passados de geração a 

geração, isto é, aprendemos com nossa família. Alguns brinquedos, 

jogos e brincadeiras conhecidos pelos adultos e crianças brasileiras têm 

origens surpreendentes. Vêm tanto dos povos que deram origem à 

nossa civilização: o índio, o europeu e o africano; como até mesmo do 

longínquo Oriente. Assinale a questão que apresenta jogos e 

brincadeiras tradicionais:  



 

a) Peteca, taco, pular corda e esconde-esconde.  

b) Natação, atletismo, tênis e basquetebol. 

c) Bambolê, pipa, futebol e bolinha de gude.  

d) Amarelinha, passa anel, pega-pega, e vôlei. 

 

4- - Leia as frases abaixo e responda a questão correta.  

 

I- No esporte as regras são fixas e preestabelecidas pelas federações, 

confederações, ligas e comitês que regem as modalidades.  

II-No jogo as regras são flexíveis e adaptadas.  

III- No esporte é necessário um espaço físico adequado para sua pratica 

e os jogos podem ser praticados nas ruas, campinhos, praias, etc.  

 

a) Somente a frase I esta correta.  

b) As frases II e III estão corretas.  

c)Todas as frases estão corretas.  

d) Todas as frases estão incorretas. 

 

5- Cite uma brincadeira que você gosta e a explique de forma 

detalhadamente. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

E ai minha galera do 6º ano tudo bem? Vou desafiar vocês. Quero saber quem 

consegue fazer mais embaixadinhas. Irá ganhar uma caixa de chocolate o 

aluno que conseguir fazer mais embaixadinhas do que eu. Boa sorte, grande 

abraço e fica em casa. 


